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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126384 Nr: 3232-94.2015.811.0007

 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: Juliana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renova - Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANÃL - OAB:167.974/SP, ALEXANDRE TADEU CIOTTI COSTA - 

OAB:320.978/SP, CÍCERO NOBRE CASTELLO - OAB:71.140/SP, DUÍLIO 

DE OLIVEIRA BENEDUZZI - OAB:296.227/SP, ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:68.723, MÁRCIA SALGADO DE QUEIROZ 

BATISTA - OAB:109.663/RJ, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - 

OAB:12199/SP, THAIS CRISTINA GUIMARÃES RODRIGUES - 

OAB:327.246/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

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

autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113418 Nr: 1952-25.2014.811.0007

 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: Meracy Santana de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

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

OAB:3624/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103675 Nr: 5406-81.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCG

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o informe dos CPF’s das menores Cindilara e Yasmim à fl. 153 e 

como o pedido de fls. 134/135 já havia sido deferido (fl. 152), determino 

que a Secretaria da Vara providencie o necessário para a transferências 

dos valores em favor das menores, além de expedir ofício à Cooperativa 

de Crédito Sicredi de Alta Floresta-MT, nos termos pleiteados.

Depois de cumpridas as determinações, ao arquivo, com as baixas e 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64997 Nr: 4469-76.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Martins Marques Malacarne

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdade de Selvíria - MS, Valdivan Leonardo 

dos Santos

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e determino o envio dos autos ao 

arquivo provisório, já que até o presente momento o cumprimento da 

execução está frustrado por não encontrar bens certos e determinados 

passíveis de penhora (art. 921, inciso III, do CPC/15).PROCEDA a 

Secretaria da Vara com as anotações necessárias relacionadas à 

contagem do prazo prescricional.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95930 Nr: 4321-94.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laury Santos Tibola

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Ribeiro Furtado 

Blanco - OAB:13292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da certidão de fls. 158, INTIME-SE a parte exequente, para dar 

prosseguimento ao feito em cinco (05) dias, sob pena de extinção (artigo 

485, inciso III, § 1º, do CPC/2015).

 Decorrido o prazo assinalado sem que a parte promova o necessário 

para o prosseguimento do feito CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115925 Nr: 4197-09.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses S/A- 

CEMAT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento - OAB:14.851/MT, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12.546/MT

 Vistos.

Não obstante a sentença proferida à fl. 64 que extinguiu a demanda ante o 

pagamento verifica-se que a guia de pagamento corresponde ao processo 

em apenso e não a este, inexistindo qualquer notícia do pagamento do 

crédito exequente nestes autos.

Neste sentido, por ser a medida correta a ser tomada, CHAMO O FEITO A 

ORDEM e DECLARO nula o ato processual, ou seja, a sentença proferida à 

fl. 64, uma vez que o juízo foi induczido a erro quando da prolação, haja 

vista que a guia acostada corresponde a outro processo, muito embora o 

a petição que acostou aos autos o refrido documento fez expressa 

menção ao presente processo, bem como, a mesam guia foi juntada no 

processo apenso sob o mesmo requermento.

Diante do equívoco, porém, em homenagem ao contraditório e lealdade 

processual, determino a intimaçção da parte requerida para que 

manifeste-se sobre a petição de fls. 59, justificando a sua interposição no 

prazo improrogável de 10 dias.

 Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Após, 

faça-se intimação da exequente para que no prazo de 10 dias dê 
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prosseguimento ao feito e requeira o que entender.

Por fim, como deliberado anteriormente, providencie a Secretaria da Vara 

a conversão da classe processual, nos termos regidos pela CNGC-MT.

INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105058 Nr: 250-78.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Nossol Furtado - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Flor de Maio Moda Intima 

Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Em tempo, verifica-se que a decisão de fls. 157/158 careceu de um 

dispositivo da CNGC-MT e por essa razão, modifico a decisão r. para 

adicionar o seguinte dispositivo:

 Nos termos do art. 1.228, § 2º, da CNGC-MT, PROCESESSE o presente 

incidente em autos apartados, devendo ser recolhidas as respectivas 

custas, nos termos da Lei Estadual n° 7.603/2001 e suas respectivas 

tabelas.

Após o recolhimento das custas, cumpra-se as deliberações constantes 

às fls. 157/158.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111424 Nr: 7073-68.2013.811.0007

 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 Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izaura Dias Alfonso, Rogério Colicchio 

dos Santos, Elisa Gomes Machado

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvis Antônio Klauk Junior - 

OAB:15.462 - MT, Emanuelle Albert Carvalho - OAB:14220/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Em tempo, denota-se que o pedido da parte requerida à fl. 2.227 

concernente na oitiva da testemunha Elenor José Cecon Júnior por carta 

precatória merece ser atendido. Assim, DEFIRO o pedido e DETERMINO 

que:

EXPEÇA-SE a referida carta precatória no endereço indicado à fl. 2.227.

Em relação às demais testemunhas, será observado o item “6” da decisão 

saneadora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143590 Nr: 4925-79.2016.811.0007

 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: Roseane Roque Pereira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A

 Vistos.

Tendo em vista o teor da manifestação às fls. 215, dou prosseguimento ao 

feito e para a realização da perícia médica, NOMEIO como perita judicial a 

Dra. Fernanda Sutilo Martins - CRM 8137 MT, independentemente de 

compromisso, nos termos do artigo 466 do CPC/15, mantendo, no mais, 

inalteradas as demais determinações da decisão de fls. 200/200v.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 29423 Nr: 3645-93.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JOSÉ DIEHL, SONIA MARIA GARCIA 

ARANDA DIEHL

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não tendo operada a ocorrência da prescrição 

intercorrente, conforme as razões expostas no bojo desta decisão, dou 

prosseguimento ao feito.Analisando os autos, vejo que a parte exequente 

formulou pedido de penhora via Sistema Bacenjud, no entanto não 

informou o valor da dívida. Assim, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a planilha atualizada do 

débito.Decorrido o prazo, certifique-se.Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106716 Nr: 2033-08.2013.811.0007

 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: Valdecir Ferreira Leite - Espólio, Regina Maria Lopes 

Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Aparecida da Rocha Leite, Silvane 

Cristina Wink ( Atual Locatário do Ponto de Taxi nº 20)

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Jordana Boldori - OAB:13915/MT

 O art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC/15, dispõe que em caso de a 

sentença de mérito do processo depender antes de julgamento de outra 

causa de declaração de relação jurídica o processo poderá ser suspenso, 

o que no presente caso é a medida mais escorreita a ser tomada.Portanto, 

com a imprescindibilidade da prolação de sentença nos autos de Código 

Apolo n° 106905 e, com fulcro no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC/15, 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 01 (um) ano, assim como estabelece o § 

4º do mesmo dispositivo legal.Consequentemente, CANCELO a audiência 

outrora marcada, ante a prejudicialidade dos autos declinado acima. 

Consigno, oportunamente, que em caso de necessidade futura poderá ser 

designada nova data para a realização de audiência, sem danos com a 

presente decisão.INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão de 

suspensão.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112579 Nr: 1156-34.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Rodrigues Pinheiro

 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.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação de aposentadoria por 

idade rural proposto por Elvira Rodrigues Pinheiro, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, todos já qualificados.

Após certificado o trânsito em julgado, a parte autora requereu o 

cumprimento de sentença, apresentando cálculo do valor do benefício 

requerido, às fls. 83/84, bem como, pugnou pela expedição de RPV.

Intimada para se manifestar, a autarquia ré informou que concorda com os 
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valores apurados pela exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Tendo o executado concordado com o cálculo elaborado pela parte 

exequente (fls. 87 vº), HOMOLOGO por sentença, o cálculo apresentado 

às fls. 83/84, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, razão 

porque declaro o feito extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na forma do art. 535, § 3º, inciso 

I e II, do CPC/2015.

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto nos artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136532 Nr: 1123-73.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rozeno Elias, Genicleide Vieira da 

Cruz Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De análise dos autos vejo que não consta expressamente do acordo 

entabulado entre as partes, o prazo final para o cumprimento pelos 

executados, considerando as parcelas anuais da cláusula 3, item “d”.

Portanto, considerando que eventual suspensão do feito depende tal 

informação, INTIMEM-SE as partes para se manifestar em 10 (dez) dias, 

informando o prazo pactuado para o efetivo cumprimento do acordo de fls. 

93/97.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 163905 Nr: 983-68.2018.811.0007

 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: Lorainy Massacolt Braga de Moura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 490, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito 

para DEFERIR ao Autor apenas o benefício do auxílio-doença, devido 

desde o indeferimento do pedido administrativo (05/03/2015– fl. 82), por 06 

(seis) meses, (..). Ademais, em razão do caráter alimentar do benefício 

ora pleiteado, mantenho a TUTELA DE URGENCIA.OFICIE-SE ao requerido, 

observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC-MT, requisitando a 

implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia.Deste 

modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que 

FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ).DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o direito 

controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 

3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015).Por fim, em cumprimento ao 

disposto no artigo 1.288 da CGNC-MT segue ementa:“a) Segurado(a): 

Lorainy Massacolt Braga de Moura.b) Benefício: Auxílio doença. c) Renda 

mensal: Prejudicado. d) Direito ao recebimento das parcelas atrasadas 

desde o indeferimento do pedido na via administrativa (05/03/2015), até 

sua efetiva implantação”.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487,inciso I, do 

CPC/2015.Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111234 Nr: 6860-62.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neudes Aleixo de Lima

 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.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação de aposentadoria por 

idade rural proposto por Neudes Aleixo de Lima, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, todos já qualificados.

Após certificado o trânsito em julgado, a parte autora requereu o 

cumprimento de sentença, apresentando cálculo do valor do benefício 

requerido, às fls. 101/101 verso, bem como, pugnou pela expedição de 

RPV.

Intimada para se manifestar, a autarquia ré informou que concorda com os 

valores apurados pela exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Tendo o executado concordado com o cálculo elaborado pela parte 

exequente (fls. 104), HOMOLOGO por sentença, o cálculo apresentado às 

fls. 101/101 verso, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, razão 

porque declaro o feito extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na forma do art. 535, § 3º, inciso 

I e II, do CPC/2015.

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto nos artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109358 Nr: 4857-37.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Bernardes

 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.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação de aposentadoria por 

idade rural proposto por Maria da Conceição Bernardes, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, todos já qualificados.

Após certificado o trânsito em julgado, a parte autora requereu o 

cumprimento de sentença, apresentando cálculo do valor do benefício 

requerido, às fls. 109, bem como, pugnou pela expedição de RPV.

Intimada para se manifestar, a autarquia ré informou que concorda com os 

valores apurados pela exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Tendo o executado concordado com o cálculo elaborado pela parte 
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exequente (fls. 112), HOMOLOGO por sentença, o cálculo apresentado às 

fls. 109, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, razão porque 

declaro o feito extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na forma do art. 535, § 3º, inciso 

I e II, do CPC/2015.

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto nos artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64628 Nr: 3350-80.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Phoenix Produtos Agropecuários Ltda, 

Francisco Luiz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magno José da Silva - 

OAB:9.246-E, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o pedido de inclusão no polo passivo do sócio proprietário, visto 

que este já consta como polo passivo na capa dos autos.

 Ademais, defiro o pleito para nova citação no endereço informado às fls. 

67, devendo ser realizada citação via edital, caso reste infrutífera a 

citação pessoal do executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 17051 Nr: 2075-43.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilmar Gonçalves Ramires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETE DA SILVA, Eliana Claudiana de Luna, 

João Vitor Luna da Silva

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Defiro o pleito de fls. 283 em sua integralidade.

Cite-se os executados por via editalícia. Ademais cumpra-se conforme 

decisãode fls. 282.

Intime-se. Cumpra-se

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002207-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DONIZETTE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002207-58.2017.8.11.0007 

IMPETRANTE: GILMAR DONIZETTE DA SILVA IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMO 

SENHOR SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gilmar 

Donizette da Silva em face do Subprocurador Geral Fiscal do Estado de 

Mato Grosso, devidamente qualificados nos autos. Relata que devido ao 

parcelamento e ao pagamento do crédito insculpido na Certidão de Dívida 

Ativa n.º 000872/08ª, deve ser concedida, em caráter liminar, ordem 

judicial para suspensão do protesto do título executivo. Requer, ainda, a 

expedição de certidão positiva com efeitos negativos ou Certidão Negativa 

de Débitos em nome do Impetrante. No mérito, pleiteia a confirmação da 

segurança. Instruiu a exordial com boletos referentes às parcelas, com 

documentos atinentes ao parcelamento e relativos ao protesto da CDA em 

voga. Foi determinada a emenda à inicial para a juntada de documentos 

essenciais (ID 9588062). Conjuntamente à petição de ID 9727871 foram 

trazidos outros documentos. A decisão de ID 10444230 recebeu a inicial e 

indeferiu a medida liminar. A citação foi realizada (ID 12790079). O Estado 

de Mato Grosso prestou informações (ID 127900790), arguindo a carência 

de ação por inexistência de prova pré-constituída e, no mérito, a ausência 

de comprovação de direito líquido e certo. Pediu a extinção do feito ou a 

denegação da segurança. Trouxe documentos. O Ministério Público 

expressou não haver motivos para sua intervenção (ID 13130400) e fez 

ponderações acerca das questões de fato que envolvem o direito líquido e 

certo invocado. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. De largada, impõe-se a apreciação da alegada 

ausência de prova pré-constituída que ensejaria a carência da ação e a 

consequente extinção do feito sem resolução de mérito. Ocorre, todavia, 

que a argumentação do Ente Estatal acerca da ausência de prova 

pré-constituída gravita em torno da análise do mérito da questão. Em 

outros termos, a verificação da robustez das provas confunde-se com a 

atividade de cognição a ser realizada nestes autos e, por isso, o 

provimento judicial deve se dar na esfera do objeto litigioso, por meio das 

questões de mérito. Nessa trilha jurídica: MANDADO DE SEGURANÇA – 

SENTENÇA CONDENATÓRIA EM QUE NÃO SE DECRETOU O PERDIMENTO 

DOS BENS IMÓVEIS OBJETOS DO INCIDENTE DE SEQUESTRO – 1) 

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CONSEQUENTE 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRELIMINAR QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE ANALISADA – 2) LEVANTAMENTO 

DO SEQUESTRO EM DECORRÊNCIA DA OMISSÃO DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO INCIDENTE DO SEQUESTRO – 

IMPOSSIBILIDADE – ART. 91, I E II E ART. 130 E SS DO CPP QUE PREEVEM 

O PERDIMENTO DOS BENS SEQUESTRADOS COMO EFEITO SECUNDÁRIO 

DA CONDENAÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE PENDENDE 

DE DECISÃO DEFINITIVA EM AÇÃO ESPECÍFÍCA EM PRIMEIRO GRAU – 

NÃO COMPROVADA A TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO 

ATACADA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA 

PGJ. 1. A inadequação da via eleita é questão que se confunde com o 

mérito e com este deve ser examinada. 2. Não demonstrada de forma 

inequívoca, mediante prova pré-constituída do direito liquido e certo 

invocado pelos impetrantes, a denegação da ordem é medida que se 

impõe. (MS 111606/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA 

DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no 

DJE 24/02/2017). Desta feita, REJEITO a preliminar de carência de ação. 

Não havendo questões que impeçam a análise do pedido de concessão da 

segurança, inicio a fundamentação concernente à concessão ou 

denegação da segurança pleiteada. No ponto, esclareço 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 
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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). Feitas estas ponderações 

abstratas acerca do cabimento e da finalidade do mandado de segurança, 

passemos ao cotejo entre o direito aplicável e os fatos que dão suporte à 

impetração deste mandado de segurança. Consoante asseverado pelo 

Estado de Mato Grosso, visando a suspensão e posterior cancelamento 

de protesto de certidão de dívida ativa, o Impetrante afirma ter pago 

integralmente o crédito tributário. Todavia, a quitação total do valor devido 

não é passível de ser apurado por meio das provas pré-constituídas 

trazidas aos autos, mesmo depois de terem sido complementados os 

documentos que instruíram a petição inicial. Com efeito, é indene de 

dúvidas que o Impetrante possuía um débito de R$ 9.336,00 (nove mil 

trezentos e trinta e seis reais) com o fisco estadual, pessoa jurídica da 

qual o Impetrado faz parte. Também é incontroverso o fato que houve 

parcelamento do débito (ID 9418802) e que 11 (onze) parcelas foram 

pagas regularmente (ID 9418803). Contudo, consoante descrito na 

consulta sob ID 9418803, o parcelamento foi interrompido por falta de 

pagamento, gerando a inserção de registro em 02/01/2014 e a transição 

para o andamento PRÉ-AJUIZADO em 13/09/2016, data na qual o fisco 

ainda não havia apurado pagamento do débito remanescente. Consta no 

acervo probatório, especificamente nos boletos com autenticação 

mecânica sob ID 9418808, que, possivelmente, as quatro parcelas finais 

foram pagas em 15/02/2017, em data muito posterior ao vencimento 

acordado. Diante do cenário relatado, não há segurança suficiente, para a 

constatação, por meio das provas pré-constituídas, do total adimplemento 

do débito, pois a alegada quitação somente em 15/02/2017 provavelmente 

gerou penalidades de mora, tais como correção monetária e juros 

moratórios, além de outros possíveis encargos. Assim, pagamento do 

débito em 15/02/2017 foi apenas parcial, não sendo capaz de afastar a 

exigibilidade do valor remanescente e ensejar o cancelamento dos 

protestos. Neste viés, a pretendida quitação não pode ser reconhecida 

por meio do mandado de segurança, tendo em vista que não é cabível, 

neste remédio constitucional, a ampla dilação probatória. Pela estreita via 

do mandado de segurança é incabível o reconhecimento do direito líquido e 

certo invocado, a inexigibilidade da certidão de dívida ativa. A obscuridade 

acerca da questão foi averiguada pelo Ministério Público, como consta na 

manifestação sob ID 13130400. Sendo estas questões dotadas de caráter 

de prejudicialidade para a análise do mérito e para a concessão dos 

pedidos de suspensão e cancelamento do protesto, cabe a este writ 

apenas a denegação da segurança, pois, como já registrado, embora os 

documentos não sejam capazes de demonstrar a quitação integral do 

débito e o cancelamento de medidas executivas indiretas que visam o 

pagamento, o interesse de agir confunde-se com o próprio mérito deste 

remédio constitucional. Por entender oportuno, trago à baila: “MANDADO 

DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA EM QUE NÃO SE 

DECRETOU O PERDIMENTO DOS BENS IMÓVEIS OBJETOS DO INCIDENTE 

DE SEQUESTRO – 1) PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E 

CONSEQUENTE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRELIMINAR 

QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE ANALISADA – 2) 

LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO EM DECORRÊNCIA DA OMISSÃO DA 

SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO INCIDENTE DO 

SEQUESTRO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 91, I E II E ART. 130 E SS DO CPP 

QUE PREEVEM O PERDIMENTO DOS BENS SEQUESTRADOS COMO EFEITO 

SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DA 

PROPRIEDADE PENDENDE DE DECISÃO DEFINITIVA EM AÇÃO ESPECÍFÍCA 

EM PRIMEIRO GRAU – NÃO COMPROVADA A TERATOLOGIA OU 

ILEGALIDADE DA DECISÃO ATACADA – ORDEM DENEGADA EM 

CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. A inadequação da via eleita 

é questão que se confunde com o mérito e com este deve ser examinada. 

2. Não demonstrada de forma inequívoca, mediante prova pré-constituída 

do direito liquido e certo invocado pelos impetrantes, a denegação da 

ordem é medida que se impõe. (MS 111606/2016, DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 

02/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). Ante o exposto, DENEGO a 

segurança pleiteada pela impetrante. Honorários advocatícios incabíveis 

na espécie de acordo com a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal: 

“Súmula 512 – Não cabe condenação em honorários de advogado na ação 

de mandado de segurança”. Isentos de custas e despesas processuais, 

conforme preceitua o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Alta Floresta, 30 de novembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000535-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE LEITE DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Asiel Bezerra de Araujo (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)

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: 1000535-78.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: ROSILENE LEITE DA COSTA IMPETRADO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, ASIEL BEZERRA DE ARAUJO Vistos. 

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ROSILENE LEITE DA 

COSTA em face Comissão do Processo Seletivo n.º 255/2017 

GAB/SME/AF-Secretaria Municipal de Educação do Município de Alta 

Floresta/MT, composta por Selma Regina S. de Souza, Luciana Amaral 

Machado e Erni Inez Batirola objetivando: a) a alteração de seus pontos no 

certame; b) sua reclassificação dentre os aprovados e; c) a declaração 

de nulidade de decisão proferida em recurso administrativo. Narra que a 

comissão apontada como coatora, no processo seletivo mencionado, 

atribuiu pontuação incorreta com relação ao seu certificado de formação 

continuada, apresentado no ato da inscrição. Alega que havia erro no 

documento quanto à sua participação no evento, motivo pelo qual foi até a 

escola que o havia emitido e solicitou a retificação. Afirma que devido à 

divergência entre os dois documentos apresentados, a comissão avaliou 

que sua efetiva participação foi de 81%, atribuindo ao documento 3 

pontos, enquanto o correto seria 5 pontos, caso considerasse 100% de 

aproveitamento. Assevera seu direito aos 5 pontos, pois o certificado mais 

atual (com 100% de participação) está datado incorretamente, por constar 

data pretérita ao dia em que foi realmente emitido. Aduz que sua 

classificação correta é o 66º lugar após a aplicação de critério de 

desempate em relação à concorrente Carine de Lima. Entendendo 

presentes os requisitos, pediu liminarmente a atribuição de 5 pontos e sua 

reclassificação para 66º lugar. Com a inicial, vieram documentos junto ao 

PJe. A liminar foi concedida devido à plausibilidade de erro da pontuação 

atribuída ao Certificado de Formação Continuada Sala do Educador (ID 

12207632), determinando-se a retificação dos pontos e a reclassificação 

da Candidata Impetrante conforme sua nota final. Devidamente notificação 

(ID 12595274), o Município Impetrado prestou informações sob ID 

12727431, argumentando que a nota conferida à Impetrante estava 

adequada à participação dessa no Curso de Formação Continuada, tendo 

em vista que sua contratação ocorreu quando o aludido curso já havia se 

iniciado e que houve ausência da Impetrante nos 5 encontros iniciais. 

Juntou documentos. O Ministério Publico alegou a inexistência de razão 

para intervenção (ID 16661882 e 13266373), todavia, em sua última 

manifestação, opinou pela denegação da segurança. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. No ponto, 

esclareço 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 
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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, após as 

informações prestadas pelo Município de Alta Floresta, ente do qual a 

Comissão Impetrada integra, a denegação da segurança é medida 

impositiva. Com efeito, malgrado em uma análise perfunctória a conclusão 

do juízo tenha sido no sentido da necessidade de reconhecimento da 

fé-pública da declaração apresentada sob ID 12023201 - Pág. 2, outros 

documentos encartados aos autos posteriormente demonstram que a 

Comissão Impetrada agiu de forma correta ao atribuir apenas 3 (três) 

pontos para a parcial participação da Impetrante no Curso de Formação 

Continuada em questão. Veja-se que a Impetrante não estava presente 

nos encontros realizados nos dias 20/03, 27/03/, 10/04, 24/04 e 09/05, 

todos no ano de 2017, consoante apontado no Parecer sob 12727128 - 

Pág. 2 e nos registros de presença sob ID 12727128 - Págs. 12 a 21. 

Diante destes fatos, resta evidente que, ao contrário do que consta na 

declaração sob ID 12023201 - Pág. 2, a Impetrante não participou 

efetivamente de 100% do cronograma do curso. Nos termos do Edital n.º 

255/2017/GAB/SM/AF, item 3.7, “3.7. A Pontuação de certificados de 

Formação Continuada Sala do Educador com percentuais a partir de 75% 

até 79% contará dois pontos, os certificados a partir de 80% até 89% 

contará três pontos, os certificados a partir de 90% até 99% contará 

quatro pontos, os certificados de 100% contará cinco pontos”. Assim, 

com a participação efetiva de apenas 81% (oitenta e um porcento), ao 

conferir apenas 3 pontos para este critério, a Comissão Impetrada agiu 

dentro da estrita margem imposta no Edital do certame, em harmonia ao 

princípio da vinculação ao edital. Forçoso concluir, portanto, que a medida 

liminar DEVE SER REVOGADA, pois, como já dito, pautou-se na fé-pública 

da declaração sob ID 12023201 - Pág. 2, cujo conteúdo verificou-se 

dissonante da realidade. Igualmente, ao apreciar a totalidade do acervo 

probatório, principalmente por meio dos documentos trazidos pelo 

Município, impõe-se o não reconhecimento ao direito líquido e certo 

almejado e a denegação da segurança pleiteada neste mandamus. Nessa 

trilha jurídica: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PREGÃO PRESENCIAL – INABILITAÇÃO POR FALTA DE 

ATENDIMENTO DE ITEM DO EDITAL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – 

REVOGAÇÃO DA LIMINAR – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A 

sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória tem eficácia e 

começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 

1.012, § 1º, CPC). 2. Apelação contra sentença denegatória de 

segurança. Atribuição de efeito suspensivo. Desnecessidade. Decisão 

destituída de exiquibilidade. 3. Para suspensão da eficácia da sentença 

mandamental deve a parte demonstrar a probabilidade de provimento do 

recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de 

dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4º, CPC). Ausência de 

relevância na fundamentação e probabilidade de provimento do recurso. 

Pedido de efeito suspensivo indeferido. (TJ-SP 20825750720188260000 

SP 2082575-07.2018.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

26/04/2018). CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL – AGENTE PRISIONAL – LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE 

SEGURANÇA ANTERIOR – PROSSEGUIMENTO NO CERTAME – 

NOMEAÇÃO E POSSE – DENEGAÇÃO DA ORDEM – MANUTENÇÃO EM 

GRAU DE RECURSO – TRÂNSITO EM JULGADO – NOMEAÇÃO TORNADA 

SEM EFEITO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – 

INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – INEXISTÊNCIA 

DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

– DENEGAÇÃO. Tendo em vista que a nomeação e posse do Impetrante 

ocorreram em virtude de decisão liminar concedida em Mandado de 

Segurança anterior que foi cassada, quando do julgamento de mérito, e 

mantida em grau de recurso, torna-se inaplicável a Teoria do Fato 

Consumado, já que o caráter precário do decisum era conhecido. 

Desnecessária a instauração de procedimento administrativo, com vistas à 

exoneração do Impetrante, pois o ato administrativo que torna sem efeito 

sua nomeação é consequência lógica da revogação de decisão liminar 

que embasava a posse do servidor. (MS 61644/2015, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015). Ante o 

exposto, DENEGO a segurança pleiteada, com fulcro na Lei nº 

12.016/2009, REVOGO A MEDIDA LIMINAR e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 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. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público 

para eventuais providências. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

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

30 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002611-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO ALVES NETO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, bem como 

para, no prazo de cinco (05) dias, indicar o endereço do réu, nome e 

endereço completo do depositário, efetuando o recolhimento da diligência 

necessária para os atos processuais, de acordo com o Provimento nº 

7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). DECISÃO: “Vistos. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito. Ademais, pela redação dada ao §2º, do Art. 2º, do Decreto-Lei 

n.º 911/69, pela Lei 13.043/2014, não se exige que a assinatura do aviso 

de recebimento seja do próprio destinatário. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência do devedor, por meio do protesto do título. Por outro lado, há 

receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e 

pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, defiro, 

liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o autor, na pessoa por ele 

indicada, devendo constar do auto o endereço completo do depositário, 

procedendo o Sr. Oficial de Justiça no mesmo ato a avaliação do bem. 

Ainda, acaso não haja o cumprimento da medida liminar, proceder-se-á à 

inclusão de restrição circulação do veículo junto ao seu RENAVAM, a qual 

será retirada após a apreensão do bem (§9º, art. 3º, do Decreto-Lei 

911/64, com redação dada pela Lei 13.043/2014). Executada a liminar, no 

mesmo ato, cite-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados desde o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos 

encargos decorrentes da inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 

1.418.593, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 
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propriedade fiduciária. O devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir 

do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar a restituição. Não havendo o 

cumprimento da ordem liminar, voltem-me conclusos para proceder à 

inclusão de restrições sobre o veículo e, eventualmente, a expedição de 

ofícios a órgãos competentes. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 30 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003374-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

A. H. P. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 16479128, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001927-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BELUCIO (RÉU)

CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001927-87.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A. RÉU: LEANDRO BELUCIO, CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO 

Vistos. Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa 

Fundada em Declaração de Utilidade Pública aforada por PARANAÍTA 

RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. em face de LEANDRO 

BELUCIO e CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO sobre o imóvel 

registrado na matrícula nº 27.848, do livro 2-EI, no CRI local. Narra que é 

concessionária federal do serviço de transmissão de energia elétrica e 

que é necessária a instituição da servidão administrativa para o 

estabelecimento de linha de transmissão que integrará a Rede Básica do 

Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN), que trará benefícios para todo o 

país. Alegando urgência para o cumprimento do cronograma de 

edificações, requer liminarmente a imissão provisória na posse sobre a 

área da servidão administrativa. No mérito, pleiteia a incorporação da área 

em seu patrimônio, bem como a fixação do valor indenizatório final. Juntou 

documentos ao PJe. Recebida a inicial (ID 9247912), concedeu-se a 

medida liminar, determinou-se o depósito do valor incontroverso de R$ 

31.740,82 (trinta e um mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e dois 

centavos), designou-se audiência de conciliação e determinou-se a 

averbação da servidão junto ao CRI local. Coligido o extrato de vinculação 

de depósito em conta judicial (ID 9417935). O mandado de imissão 

provisória na posse e citação positivos foi juntado sob ID 9486793. Aberta 

a audiência de conciliação, com as partes presentes, não houve 

autocomposição (ID 9895299 e 10420118). Os Requeridos apresentaram 

contestação sob ID 10777668. No mérito, asseveram que o valor ofertado 

a título de indenização está aquém dos prejuízos suportados. Ao final, 

requerem a realização de perícia e produção de outras provas. Certificada 

a tempestividade da contestação (ID 12363402). Apresentada impugnação 

à contestação sob ID 12467425. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, em razão da não oposição 

da parte requerida (ID 11099319) e devido à concessão da tutela 

provisória (ID 9247912), DEFIRO o pedido sob ID 9894859, para que seja 

DETERMINADA A AVERBAÇÃO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, pela 

Requerente, junto ao CRI local, sobre a parte que corresponde à 

instalação da linha de transmissão em debate, com área de 13,4079 há 

(treze hectares, quarenta ares e setenta e nove centiares), no imóvel de 

matrícula nº 27.848, do livro 2-EI. Isto porque, ao conceder-se a liminar, 

constou na decisão, de forma imprecisa, a determinação de averbação da 

servidão administrativa, e não da imissão provisória na posse, sendo que 

a primeira providência somente poderá ser concretizada após a devida 

análise do mérito, com a constatação do justo valor indenização. 

Superadas as questões processuais pendentes, DECLARO SANEADO O 

FEITO. Estabeleço como questões de fato e de direito relevantes: o justo 

valor da indenização pela instituição da servidão administrativa. De 

imediato, INTIME-SE as partes para que em até 5 (cinco) dias, com prazo 

comum, sugiram questões relevantes para apreciação ou solicitem 

ajustes. Considerando que não houve consenso quanto ao valor da 

indenização, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial, devendo o 

os honorários periciais ser RATEADOS. Para tanto NOMEIO a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, 

SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, 

tel. (65) 3052-7636), independentemente de compromisso, para apuração 

do valor da área afetada pelas servidões administrativas no imóvel rural 

de matrícula nº 27.848, do livro 2-EI, no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca. DESCATA-SE que a avaliação deve recair 

EXCLUSIVAMENTE SOBRE A SERVIDÃO OBJETO DESTA DEMANDA, 

tendo em vista que há outra servidão em análise em outro feito, como 

disposto nesta decisão. A empresa nomeada terá 5 dias para 

apresentação da proposta de honorários, do currículo dos peritos em seu 

quadro e os contatos profissionais (§2º, art. 465, CPC). Apresentada a 

proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes, por ato da secretaria, para 

manifestação em 5 dias. Havendo concordância, deverão os envolvidos 

depositar o valor dos honorários periciais, apresentar quesitos e indicar 

assistentes técnicos, em 10 dias. Após a comprovação do depósito dos 

honorários, INTIME-SE, por ato da Secretaria, a empresa que deverá 

marcar data da perícia com antecedência mínima de 30 dias, avisando via 

telefone a secretaria da vara, para que esta providencie as devidas 

intimações, assegurando o acesso e o acompanhamento dos assistentes 

indicados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (§2º, art. 466, CPC). 

Desde já autorizo para o início dos trabalhos, o levantamento de cinquenta 

por cento dos honorários arbitrados e depositados. Consigno que o 

remanescente será transferido com a apresentação do laudo e após 

eventuais esclarecimentos (§4º, do art. 465, CPC). Apresentada a 

avaliação, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo comum de 

15 (quinze) dias. Às providências. Alta Floresta, 28 de novembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001927-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BELUCIO (RÉU)

CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para recolher eventuais emolumentos no Cartório do 1º Ofício 

de Alta Floresta (Of. nº 1067/2018 - ID 16836506), para a averbação de 

imissão provisória na posse. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004119-56.2018.8.11.0007
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004119-56.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): AMILTON NOSSOL RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, 

em que o Autor tem por objetivo compelir o Estado a fornecer todo o 

tratamento médico indispensável ao pronto restabelecimento de sua 

saúde, consistente na remoção para hospital com lei de UTI, com sua 

imediata transferência via UTI aérea. Ao Id. 16599565 determinou-se o 

integral cumprimento da decisão inicial, a fim de proceder a citação do 

requerido pra cumprimento da liminar. O requerido foi devidamente citado 

ao Id. 16742394 - Pág. 21, Ao Id. 16781699 o Autor informou o 

cumprimento da liminar, na oportunidade requereu a fixação de multa ao 

Requerido por descumprimento da medida liminar até a data 29/11/2018, 

bem como requereu o bloqueio online de verbas nas contas públicas. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando minuciosamente os autos, verifico que 

o Autor deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa 

Rita (rede privada), na data 02/11/2018, recebendo todo o tratamento 

necessário, sendo que, só houve sua regulação junto à Central de 

Regulação deste Estado na data 14/11/2018, conforme consta nos autos. 

Ainda, se extrai dos fatos narrados na inicial que antes mesmo do Autor 

ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Rita, 

já realizava tratamento em outra rede privada, (Id. 16584257 - Pág. 22). 

Dessa forma, tem-se que o autor poderia ter optado desde o inicio, buscar 

na rede pública de saúde todo o tratamento necessário ao pronto 

restabelecimento de sua saúde, contudo não o fez. Neste sentido são os 

enunciados aprovados na I e II Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça. Enunciado n°3: “Recomenda-se ao autor da ação, a 

busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a 

judicialização desnecessária”. Enunciado n° 46: “Saúde Pública - As 

ações judiciais para as transferências hospitalares devem ser precedidas 

de cadastro do paciente no serviço de regulação de acordo com o 

regramento de referência de cada Município, Região ou do Estado”. 

Ademais, em que pese constar nos autos a regulação do Autor junto a 

Central de Regulação do Estado desde a data 14/11/2018, e o deferimento 

da medida liminar na data 16/11/2018, vislumbra-se que o Estado 

Requerido só foi citado/intimado para cumprimento da medida liminar, na 

data de 21/11/2018 (Id. 16742394 - Pág. 21). Logo, antes de seu ingresso 

na lide, não lhe podem ser impostas as sanções requeridas pelo Autor, 

senão vejamos: O Código de Processo Civil dispõe em seus artigos 240 e 

312: “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. “Art. 312. Considera-se 

proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a 

propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 

art. 240 depois que for validamente citado”. Outrossim, considerando-se 

que, logo após a citação do Estado requerido, houve a disponibilização de 

vaga em leito de UTI para o Autor, não restou configurado o 

descumprimento da medida liminar. Ante todo o exposto, INDEFIRO os 

pedidos formulados ao Id. 16781699, consistente na aplicação de multa ao 

Requerido, bem como na realização de bloqueio de valores das contas 

Públicas. Aguarde-se o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda 

dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do artigo 

347 do CPC/2015. Cumpra-se. Alta Floresta, 30 de novembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51875 Nr: 4154-19.2007.811.0007

 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: Wilson Francisco Argenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bamerindus do Brasil S/A, Banco 

HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Scatambuli Sicuto - 

OAB:16.343-O/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gouvêa de 

Vasconcellos - OAB:9023/MT, André Fontoura Baganha - OAB:MT 

13.050, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - OAB:7979 MT, 

Ernesto Pereira Borges Filho - OAB:379, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735, 

Juliana Takayama - OAB:OAB/MT 14119, Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Renata Almeida de Souza - OAB:MT 9.246, 

Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

Em razão da determinação de suspensão de todos os feitos relacionados 

aos expurgos inflacionários referentes aos planos econômicos, proferida 

nos autos do Recurso Extraordinário n.º 632.212/SP, comunicada por meio 

do Ofício Circular n.º 83/2018-DAP, a tramitação deve feito deve ser 

interrompida.

Consigno que o referido ofício está anexado à presente decisão e poderá 

ser objeto de consulta.

Desta feita, SUSPENDO o feito até 5 de fevereiro de 2020, lapso temporal 

no qual poderá a parte autora aderir aos termos do acordo homologado.

Findo o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004260-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE LIMA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO REGINATO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004260-75.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: GILMAR DE LIMA SOARES REQUERIDO: PEDRO REGINATO 

DA SILVA Vistos. Trata-se de ação denominada como Ação de 

Substituição de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

GILMAR DE LIMA SOARES, atual convivente da Interditada (Mirian de 

Oliveira Santos), com o escopo de substituir o curador PEDRO REGINATO 

DA SILVA, ex-companheiro da Interditada. Narra que a união estável da 

Interditada com o Requerido foi dissolvida há 8 (oito) anos e que o 

relacionamento do Requerente com a Interditada perdura há 4 (quatro) 

anos, inclusive tendo sido gerado um filho, Lucas José de Oliveira, 

nascido em 01/05/2017. Alega que até os dias atuais o Requerido recebe 

o benefício assistencial de titularidade da Interditada, motivo pelo qual 

requer, por meio da tutela de urgência, a substituição do encargo da 

curatela, e, no mérito, a confirmação do pedido provisório. Juntou 

documentos ao PJe. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça, com 

lastro no §3º, do art. 99, do CPC. Com lastro no princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana (inciso III, art. 1º, CF), entendo por adequado 

a fixação de curatela provisória a ser exercido por GILMAR DE LIMA 

SOARES para que possa receber e gerenciar o benefício previdenciário 

correspondente à Interditada, Mirian de Oliveira Santos, o que o faço com 

fulcro no parágrafo único do art. 749 e no art. 761, abarcando todos os 

atos de disposição de bens e direitos de ordem pecuniária, incluindo a 

gestão de benefícios previdenciários e assistenciais (BPC), excluindo os 

atos atinentes aos seus relacionamentos interpessoais, sejam de ordem 

pública ou privada. LAVRE-SE O RESPECTIVO TERMO e INTIME-SE o 

requerente para assiná-lo. Cite-se o Requerido para, querendo, contestar 

a arguição, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único, do 

art. 761, do CPC. Apresentada contestação com as matérias elencadas 

nos art. 337, do CPC, ou acompanhada por documentos, INTIME-SE a parte 

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

remetam-se os autos ao Ministério Público (inciso II, art. 178, CPC). Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Alta Floresta, 3 de dezembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 
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CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004261-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004261-60.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA RÉU: CIBELE DA SILVA 

SANTOS Vistos. Trata-se de ação de despejo proposta por MARILUCIA 

DOS ANJOS SOUZA em face de CIBELE DA SILVA SANTOS, devidamente 

qualificados nos autos. Pela nova sistemática conferida pelo Código de 

Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105), a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), 

havendo presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por 

pessoa natural. Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos 

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal 

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 

LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal de 1988 assim preleciona: “o 

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. In casu, verifico não 

haver indícios dos pressupostos legais para a concessão das benesses 

da gratuidade da justiça, mormente porque a parte autora é proprietária do 

prédio comercial objeto do contrato de locação. Ainda, em sua qualificação 

indicou ser “capitalista rentista”, no bojo da exordial afirmou ser garimpeira 

e no contrato de locação apontou sua profissão como agricultora, 

revelando a possibilidade de auferir diversas fontes de renda. Ante o 

exposto, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para que a parte autora comprove nos autos sua condição de 

hipossuficiência, por meio da juntada de declarações do imposto de renda, 

holerites, contratos de trabalho, extratos bancários ou demais documentos 

que sejam aptos a demonstrar sua situação de impossibilidade de 

pagamento das custas (§2º, do art. 99, do CPC), sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, do CPC). 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Intime-se a parte autora. 

Alta Floresta, 3 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEIKI ENOKAWA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000316-02.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: FABRICIO GONCALVES MEDEIROS EXECUTADO: JOAO SEIKI 

ENOKAWA Vistos. 1)Indefiro o pedido formulado ao Id. 16712673, vez que 

na data 17/08/2018 já houve a de busca de ativos financeiros em nome do 

executado, via sistema BACENJUD ao Id. 14813666 e não fora encontrado 

nenhum valor. 2)INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens à penhora, sob pena de 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 3 de dezembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004233-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO STANICHESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004233-92.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DIONISIO STANICHESCH REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por DIONISIO STANICHESCH em face 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora, que desembolsou R$ 18.126,00 (dezoito mil cento e vinte e 

seis reais) para fins de adquirir 06 (seis) cotas AdCentral Family. Pretende 

ser ressarcida por meio do bloqueio judicial dos bens e valores da 

empresa requerida, efetuado pelo Juízo de Rio Branco-AC, nos autos da 

Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil 

Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários 

preceitos legais, ao final requer a concessão dos benefícios da 

assistência Judiciária Gratuita; a inversão do ônus da prova, para que seja 

determinado à Requerida a apresentação de todos os dados, relatórios e 

extratos dos ganhos, valores investidos, 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; seja prolatada 

sentença fixando o “quantum debeatur, de forma a permitir o início do 

cumprimento de sentença, devendo ser levado em consideração a 

correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil pública; a 

determinação à requerida para exibição de documentos (contrato da 

autora, bem como planilhas demais documentos que estejam em sua 

posse para devida comprovação do vinculo entre o autor e réu). Sob o id 

nº 16787018, foi determinada a emenda à inicial, com o fim de comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes, mediante a mínima 

comprovação do vínculo entre os envolvidos, bem como a ausência de 

recursos para o custeio das despesas processuais. Devidamente 

intimada, a autora alegou que não tem qualquer documento atinente à 

relação contratual, os quais somente podem ser obtido por meio de 

acesso ao sistema interno da requerida, denominado como “back office”. É 

o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente uma das 

condições da ação, a legitimidade da autora para propor a presente ação 

de liquidação individual da sentença coletiva, proferida na ação civil 

pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado do Acre em 

desfavor da ora requerida. Isso porque, a simples indicação dos logins 

junto à exordial não comprovam a sua legitimidade para ingressar com a 

presente ação. Desta feita, não demonstrou a parte autora a existência de 

relação jurídica entre as partes, ou seja, a sua condição de credora, 

conforme preceitua o art. 509, do CPC, condição esta, indispensável para 

a propositura da liquidação de sentença pleiteada pela parte autora. 

Acerca do ônus da necessidade de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, colaciono os seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - 

LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - PROCESSO - 

EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

REQUISITOS - PROVA. A parte autora que não prova ou revela indício do 

direito alegado, tendo em vista os limites da sentença coletiva que 

pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da ação de liquidação por 

ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, porquanto não provada, 

por ora, a necessidade de acionamento do Judiciário, dando causa ao 

indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. O 

pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser 

tutelado, ante a prova dos requisitos necessários de alcance. (TJ-MG - 

AC: 10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos constitui 

presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal 

de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, 

havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua 

capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus 

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 
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lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. 

Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, deve 

ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. (TJ-MG 

– AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão 

Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência jurídica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso prov ido,  em par te . (TJ-AC -  Ape lação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 

presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora às custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, 3 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002322-79.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação anulatória de 

crédito tributário aforada por SANTA ANA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do Estado de Mato Grosso, devidamente 

qualificados nos autos. Narra que tem por objeto social a realização de 

obras de engenharia, incorporação imobiliária e o loteamento de imóveis 

próprios e, por isso, quando adquire insumos relacionados às obras de 

loteamento, assume a posição de consumidora final, motivo pelo qual não 

se enquadra à figura de contribuinte do ICMS. Aduz que o Fisco Estadual 

tem recorrentemente lançado créditos tributários relacionados ao 

“Diferencial de Alíquotas” de ICMS como se a Requerente fosse 

contribuinte quando da aquisição de insumos de outros Estados da 

Federação. Alega que a cobrança tem sido feita em duplicidade, por já ter 

o Fisco recebido o crédito tributário por meio da sistemática criada pela 

Emenda Constitucional 87/2015 e regulamentada pelo Convênio Confaz 

93/2015. Neste ponto, invoca como fundamento jurídico a suspensão da 

eficácia da Cláusula Nona do Convênio mencionado em virtude do 

julgamento da ADI 5464 MC/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Entendendo 

presentes os requisitos, requer, por meio da tutela de urgência, que o 

Requerido não impeça a emissão de Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa, bem como se abstenha de inscrever o nome da Autora nos 

cadastro de proteção ao crédito. Oferece diversos bens imóveis como 

caução do juízo. No mérito, pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade do 

crédito tributário. Com a inicial foram juntados documentos ao PJe. 

Recebida a inicial (ID 9721606), a tutela de urgência foi indeferida. 

Comunicada a interposição de agravo de instrumento (ID 10150313). 

Apresentado reforço da caução (ID 11765729) e pedido de 

reconsideração da decisão de indeferimento da tutela provisória. Alegado 

o agravamento do periculum em mora, reforçado a caução e tecido novo 

pedido de reconsideração (ID 13806521). Certificado o decurso “in albis” 

do prazo de resposta pelo Estado de Mato Grosso (ID 13846573). 

Requerida a declaração de preclusão do direito de resposta do Ente 

Requerido, feito novo pedido de reconsideração e pedido o julgamento 

antecipado do feito (ID 14038966). Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Com questão processual pendente, 

vislumbra-se tão somente a preclusão temporal do ato de resposta da 

parte Requerida, ensejando, assim, A DECRETAÇÃO DA REVELIA, nos 

termos do art. 344, CPC. Não havendo questões pendentes e por verificar 

a regularidade da postulação e do deslinde do procedimento, somando-se 

a revelia do Ente Requerido, a presença de prova documental suficiente e 

o expresso pedido de julgamento antecipado pela parte Autora, passo 

desde já à análise do mérito da demanda. Pois bem. Em poucas linhas, 

cinge-se a postulação à verificação da adequação, perante o 

ordenamento jurídico, do lançamento de crédito tributário oriundo da 

diferença de alíquotas de ICMS entre o Estado de Origem e o Estado 

Destinatário pela aquisição de insumos por consumidores finais. Como 

provimento jurisdicional, pretende a Autora a declaração de inexigibilidade 

do crédito tributário. O exame do pedido pressupõe a análise detida da 

condição ou não de contribuinte da Requerente. Por previsão 

constitucional, ICMS, ou Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços 

será instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal quando houver “II - 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993). Desta norma 

constitucional deve ser destacado o termo “mercadoria”, que, nas 

palavras de Souto Maior Borges, consiste em: “Mercadoria é o bem móvel, 

que está sujeito à mercancia, porque foi introduzido no processo 

circulatório econômico. Tanto que o que caracteriza, sob certos aspectos, 

a mercadoria é a destinação, porque aquilo que é mercadoria, no momento 

que se introduz no ativo fixo da empresa, perde esta característica de 

mercadoria, podendo ser reintroduzido no processo circulatório, voltando 

a adquirir, consequentemente, essa conotação de mercadoria”. O conceito 

de mercadoria tem relevância ímpar para que se apure a finalidade 

comercial e, por consequência, a incidência de ICMS em determinada 

operação, por se tratar de característica que define a figura do 

contribuinte do tributo. Sobre o ponto, transcreve-se o art. 4º, da Lei 

Khandir (Lei Complementar n.º 87/1996): “Art. 4º Contribuinte é qualquer 

pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que 

caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior”. Feitas estas ponderações abstratas, voltemos os olhos ao caso 

concreto. A tese da parte Autora consiste, em grossas linhas, que os 

fatos geradores do crédito tributário, em verdade, não sofrem a hipótese 

de incidência do ICMS por não terem como objeto a circulação de 

mercadoria, mas apenas a aquisição de insumos pela Requerente, 

enquanto destinatária final dos produtos que serão agregados às obras e 

lotes que comercializa. Sem delongas, a tese contida na exordial foi 

previamente objeto de apreciação por recurso extraordinário interposto 

pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (RE 397.079 AgR/MT), 

cuja ementa restou assentada pelos seguintes termos: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ALÍQUOTAS 
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DIFERENCIADAS. MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR CONSTRUTORA 

PARA EMPREGO EM OBRA. IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA DO 

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323 DO STF. 1. As construtoras que adquirem 

material em Estado-membro instituidor de alíquota de ICMS mais favorável 

não estão compelidas, ao utilizarem essas mercadorias como insumos em 

suas obras, à satisfação do diferencial de alíquota de ICMS do Estado 

destinatário, uma vez que são, de regra, contribuintes do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios. 2. É 

inadmissível a apreensão de mercadorias com o propósito de coagir o 

contribuinte ao pagamento de tributos (Súmula n. 323 do Supremo Tribunal 

Federal). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 397079 AgR, 

Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008, 

DJe-152 DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-05 

PP-00899). Em caso análogo, também advindo deste Estado, o Superior 

Tribunal de Justiça entendeu que é incabível a cobrança de diferença de 

alíquota em face de construtora adquirente de insumos, senão vejamos: 

TRIBUTÁRIO. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

DESTINADO A OBRAS DA ADQUIRENTE. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL. 

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. 1. 

Discute-se a cobrança do diferencial entre as alíquotas interestadual e 

interna de ICMS, na aquisição de material de construção por construtoras. 

2. As alíquotas interestaduais somente aproveitam aos adquirentes que 

sejam contribuintes do ICMS, conforme o art. 155, § 2º, VII, "a", da CF. 

Nessas hipóteses, é pacífico o entendimento de que o Estado de destino 

pode cobrar o diferencial de alíquota na entrada da mercadoria em seu 

território. 3. No caso de compradores não-contribuintes do ICMS, como o 

das construtoras em relação aos insumos aplicados em suas obras, as 

aquisições interestaduais devem se sujeitar à alíquota interna (maior que a 

interestadual), nos termos do art. 155, § 2º, VII, "b", da CF. Evidentemente, 

não haverá diferencial de alíquota a ser recolhido ao Estado de destino. 4. 

Ocorre que determinadas construtoras (caso da recorrida) identificam-se 

como contribuintes do ICMS no momento da aquisição das mercadorias em 

outros Estados, aproveitando, assim, a alíquota interestadual. 

Paradoxalmente, argumentam ao Fisco de destino que não são 

contribuintes do ICMS, para escaparem do diferencial de alíquota. 5. A 

Segunda Turma já teve a oportunidade de consignar que a atitude desses 

contribuintes agride o Princípio da Boa-Fé Objetiva que deve orientar as 

relações com o fisco. Admite-se, na hipótese, a aplicação de multas 

previstas na legislação estadual. 6. Inviável, no entanto, a cobrança do 

diferencial de alíquota, como pretende o recorrente. 7. Como a construtora 

não é contribuinte do ICMS, o tributo estadual deveria ter sido calculado 

pela alíquota interna sobre o preço da operação interestadual e recolhido 

integralmente pelo vendedor ao Estado de origem, nos termos do art. 155, 

§ 2º, VII, "b", da CF. Não há crédito, portanto, em favor do Fisco de destino 

(recorrente). 8. Recurso Especial não provido. (REsp 620.112/MT, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, 

DJe 21/08/2009). No âmbito estadual, as mais recentes jurisprudências do 

Tribunal de Justiça seguem a mesma trilha: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - ICMS - ALÍQUOTA 

DIFERENCIADA – CONSTRUÇÃO CIVIL - COBRANÇA INDEVIDA - 

MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS 

CONTRATADAS - SUJEIÇÃO, SE FOR O CASO, AO ISSQN. – 

CONDICIONAMENTO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ESTADO - 

CCE/MT À ADESÃO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS 

SOCIAIS (FUPIS) – ATO FACULTATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

REDUZIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIAMENTE - SENTENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. O STJ, em sede de recursos 

repetitivos, firmou que ""As empresas de construção civil (em regra, 

contribuintes do ISS), ao adquirirem, em outros Estados, materiais a serem 

empregados como insumos nas obras que executam, não podem ser 

compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS cobrada 

pelo Estado destinatário"". - O STF deixou ainda claro que ""As 

construtoras são, de regra, contribuintes, considerado o tributo municipal - 

Imposto sobre Serviços. Adquirindo material em Estado que pratique 

alíquota mais favorável, não estão compelidas, uma vez empregadas as 

mercadorias em obra, a satisfazer a diferença em virtude de alíquota maior 

do Estado destinatário"". A Lei Estadual n.º 8.059/2003, assegura às 

empresas do ramo da construção civil o fator facultativo a adesão do 

FUPIS, configurando ilegal e abusivo o ato da administração que exige o 

cadastro a aludido programa. Honorários advocatícios minorados a fim de 

atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como 

remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4º do 

art. 20 do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 56161/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 03/12/2014). 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – 

TRIBUTÁRIO - ICMS - ALÍQUOTA DIFERENCIADA - DIFERENÇA - 

CONSTRUTORA - COBRANÇA INDEVIDA. MERCADORIAS ADQUIRIDAS 

PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS CONTRATADAS - SUJEIÇÃO, SE FOR O 

CASO, AO ISSQN. – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO. 

O STJ, em sede de recursos repetitivos, firmou que ""As empresas de 

construção civil (em regra, contribuintes do ISS), ao adquirirem, em outros 

Estados, materiais a serem empregados como insumos nas obras que 

executam, não podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de 

alíquota de ICMS cobrada pelo Estado destinatário"". - O STF deixou ainda 

claro que ""As construtoras são, de regra, contribuintes, considerado o 

tributo municipal - Imposto sobre Serviços. Adquirindo material em Estado 

que pratique alíquota mais favorável, não estão compelidas, uma vez 

empregadas as mercadorias em obra, a satisfazer a diferença em virtude 

de alíquota maior do Estado destinatário"". (Apelação / Remessa 

Necessária 19839/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2013, 

Publicado no DJE 12/11/2013). Partindo destas premissas, não há motivos 

para que, neste momento, a conclusão deste juízo divirja do 

posicionamento adotado pelo Tribunal deste Estado e pelos Superiores. 

Por meio da averiguação das notas sob ID 9596663, 9596664, 9596666, 

9596668, 9596669, 9596670, 9596673, 9596676, 9596678, 9596680, 

9596682, 9596683, 9596687, 9596691, 9596693, 9596697, 9596699, 

9596701, 9596702, 9596703, 9596705, 9596707, 9596710, 9596712, 

9596714, 9596716, 9596717, 9596719, 9596721, verifica-se a compra de 

materiais tais como hastes, tubos, tocos , cabos, bombas, tampões, 

quadros de comando, suportes, pivôs, dispositivos eletrônicos, peças de 

maquinários, pinos, parafusos, arruelas, registros, tampas, arames, 

alimentos, conectores, fusíveis, fitas, lâmpadas, reatores, alças e 

armações. Estes produtos não fazem parte da atividade-fim da Autora, 

cujo objeto social, como relatado, consiste apenas na realização de obras 

de engenharia, incorporação imobiliária e o loteamento de imóveis próprios. 

A aquisição se dá exclusivamente como insumos para a atividade 

produtiva da Requerente. Por entender que tais produtos não são postos 

em circulação direta pela Autora, é indevida sua atribuição como 

contribuinte do ICMS, bem como é incabível o pagamento em duplicidade, 

pela sistemática do art. 155, §2º, VII, da Constituição Federal, visto que o 

recolhimento da exação deve ser feita pelo vendedor, no Estado de 

Origem. Desta feita, não há outra sorte senão o acolhimento da tese 

apresentada na exordial. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

DECLARO a inexigibilidade do crédito tributário em apreço. Por averiguar a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, CONCEDO, neste ato, a tutela 

de urgência vindicada, devendo o Requerido não se abster de emitir a 

Certidão Positiva com Efeito de Negativa REFERENTE aos créditos objetos 

desta demanda, bem como não proceder à inscrição de tais créditos junto 

ao cadastros de inadimplentes (Serasa, SPC, Seproc, etc). Condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% 

do benefício econômico e à restituição das custas à parte autora. Destaco 

que a intimação do Ministério Público foi dispensada, por não ter sido 

verificada necessidade de sua intervenção, nos termos do art. 178, do 

CPC. Sentença sujeita ao reexame necessário, tendo em vista que o valor 

atualizado do débito supera o patamar de 500 (quinhentos) salários 

mínimos dispostos no §3º, do art. 496, do CPC. Embora haja menção em 

precedente persuasivo incluso nesta sentença que a questão tenha sido 

objeto de julgamento por meio da sistemática de recursos repetitivos, esta 

informação não foi apurada pelo juízo, motivo pelo qual mantém, a priori, a 

remessa necessária (§4º, art. 496, CPC). Havendo o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. P. R. I. Alta Floresta, 3 de dezembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001251-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALZEMIRO DA SILVA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001251-08.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ALZEMIRO DA SILVA MEDEIROS RÉU: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos. Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e dano moral 

proposta por Alzemiro da Silva Medeiros em face de Itapeva VII 

Multicarteira Fundo de Investimento em direitos Creditórios-Não 

padronizados “Fundos”, ambos qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, ao Id. 14888605 o autor renuncia ao direito que embasa a presente 

ação, pugnando pela extinção do feito. É o relatório. Ante o exposto, face 

à renúncia do requerente à pretensão formulada na ação, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM A ANÁLISE DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, III, 

“c”, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora aos honorários 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC, observando-se ainda, o disposto no art. 98, § 3º, do 

citado dispositivo legal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada 

em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de necessárias. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 3 de dezembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001076-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO, bem como, no mesmo 

prazo, manifestar-se sobre a perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002071-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para, em 15 (quinze) dias, querendo, apresentar 

impugnação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 138308 Nr: 2063-38.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daparé & Daparé Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, Raphael Neves 

Costa - OAB:12.411-A MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA para o processamento e 

julgamento do presente feito, DETERMINANDO dos autos ao Juízo da 1ª 

Vara de Feitos Gerais Cíveis desta Comarca.Intimem-se.Às providências, 

procedendo-se às baixas e cautelas de praxe.Feita a redistribuição 

perante aquele Juízo, independentemente de nova conclusão, proceda a 

Secretaria da Vara o apensamento do feito aos autos n. 

6558-62.2015.811.0007 – código 132552 e após, tendo em vista o acordo 

entabulado entre as partes, INTIME-SE o administrador judicial nomeado na 

ação de recuperação judicial apensa (autos n. 6558-62.2015.811.0007 – 

código 132552) para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar quanto ao 

acordo, requerendo o que entender de direito.Decorrido o prazo, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125563 Nr: 2709-82.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemara Couto de Castro & Cia Ltda, 

Josemara Couto de Castro, Leonísio Podlasinki da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada (CNPJ: 04.038.575/0001-54; CPF: 458.946.801-82; CPF: 

708.451.230-68), até o valor de R$ 24.094,00 indicado pela parte 

exequente à fl. 54.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada através da defensoria pública 

estadual, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo 

alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, 

ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 

6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 13093 Nr: 1637-51.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gorete Biela, Dalva Baraviera Biela, Claudemir Biela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Savio

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

OAB:10865/MT

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) (CPF 298.931.601-97) até o valor indicado à fl. 416.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.
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Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137527 Nr: 1662-39.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdRdL, ZAAdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RenaJud. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Outrossim, DEFIRO, com fulcro no art. 782, §3° do CPC, desde já, a 

inclusão do nome da parte executada no rol de inadimplentes, devendo a 

Secretaria de Vara expedir ofício ao CDL de Alta Floresta - MT com os 

dados cadastrais necessários para sua inclusão.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100260 Nr: 1801-30.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Marques de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilceo Fabris

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Izabel Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF, 

Luciana Moreira Bazilio Lima - OAB:44590/PR, Sérgio Luiz do 

Amaral - OAB:MT 13120-A

 Vistos.(...) É o relatório. DECIDO.INDEFIRO o pedido de fl. 382.Com efeito, 

juridicamente impossível, nesse procedimento, a realização de instrução 

probatória necessária à análise dos fatos invocados e posterior 

determinação de abertura de matrícula para a área do imóvel rural 

supostamente sob posse do executado, visando possibilitar o registro de 

penhora sobre esse.Logo, diante da não localização de bens penhoráveis 

de propriedade do executado, autorizo a expedição de certidão para fins 

de protesto, a ser retirada pela exequente para eventual indicação ao 

Cartório de Notas e Títulos, considerando-se o valor atual do débito sob 

execução, R$ 194.900,09 (cento e noventa e quatro mil e novecentos 

reais com nove centavos).Cumprida essa diligência, diante da ausência de 

localização de bens penhoráveis, de titularidade do executado, determino 

a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, 

onde permanecerão pelo período de 01 (um) ano ou prévia manifestação 

da parte interessada. Após, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, sendo que os 

autos permanecerão no arquivo, até sua fluência integral.Após a 

manifestação da exequente ou certificado o decurso do prazo 

prescricional, conclusos para análise. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63995 Nr: 3278-93.2009.811.0007

 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: GRAZIELLI SEMENSATI DE OLIVEIRA, Eliandra Maria 

Roveda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Graciano de Lima, Antonio Lotti, Loti 

Oliveira & Cia Ltda

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64656 Nr: 3864-33.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Formigoni Ltda, AURICELMO 

CEZAR FORMIGONI, Amanda Catielle Formigoni

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Tendo em vista que, o sistema RENAJUD, não serve à realização de 

penhora, INTIME-SE a parte exequente para que proceda à avaliação do 

veículo por meio dos órgãos oficiais ou anúncios de venda divulgados nos 

meios de comunicação e apresente nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2) Com o aporte do determinado, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

remoção dos bens apontado à fls. 50/51, a ser cumprido no endereço 

constante nos autos.

3) Decorrido o prazo sem a oposição de embargos, CERTIFIQUE-SE e 

dê-se vista à parte exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

pugnar o que entender por direito.

4) Transcorrido o prazo do item “1” sem o aporte do determinado, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos IMEDIATAMENTE.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67963 Nr: 927-16.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DELAGNOLLI & CIA LTDA, Adair 

Paulino dos Santos, Clever Lima de Brito, Luiz Carlos Delagnolli, Romea de 

Godoy Damasceno Delagnolli

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente insta salientar que na análise minuciosa dos autos 

verifica-se que há ilegalidade processual a ser sanada, eis que não houve 

a citação de todos os executados conforme se depreende da certidão de 

fl. 23 e A.R. de fl. 14. Em verdade o ato citatório se concretizou 

tão-somente quanto aos executados Luiz Carlos Delagnolli & Cia Ltda e 

Luiz Carlos Delagnolli, e, por conseguinte restou infrutífera a citação dos 

executados Clever Lima de Brito, Adair Paulino dos Santos e Romea de 

Godoy Damasceno Delagnolli.Deste modo é evidente que não houve a 

triangularização processual necessária ao deslinde processual, razão 

pela qual DETERMINO a INTIMAÇÃO da exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos informando o endereço 

atualizado dos executados a serem citados, ou, para que pugne o que 

entender por direito.Doutro lado, visto que a citação do executado Luiz 

Carlos Delagnolli restou frutífera, aliado ao fato de que o veículo objeto do 

pedido de penhora de fl. 88 (Fiat/ Palio WK Adven Dual – Placa NTY 2937) 
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é de propriedade do referido executado, entendo que o pleito merece 

prosperar.Assim, DEFIRO o pedido de penhora do veículo indicado à fl. 70, 

no endereço constante à fl. 89 verso, o qual deverá ser cumprido por 

Oficial de Justiça.Efetivada a penhora, intime-se imediatamente a parte 

executada, Luiz Carlos Delagnolli, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica, por carta direcionada ao 

endereço de citação ou POR EDITAL, acerca da penhora e 

avaliação.Após, AGUARDE-SE o decurso do prazo para apresentação de 

embargos e CERTIFIQUE-SE o necessário (interposição, ou não, e 

tempestividade). Havendo apresentação de embargos, AUTUE-SE em 

APENSO ao presente feito e venham-me CONCLUSOS para apreciação, já 

com CERTIDÃO acerca da tempestividade dos mesmos.Caso não haja 

apresentação de embargos no prazo legal, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito, no prazo de 10 (dez) dias.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 157840 Nr: 4959-20.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A/GO, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 Vistos.

Compulsando minuciosamente os autos, denota-se ausente a atribuição de 

valor à causa, requisito indispensável à sua propositura da ação, nos 

termos do art. 292, do CPC.

Outrossim, considerando que a decisão de fl. 42 não enfrentou o pedido 

de gratuidade da justiça realizado pela parte embargante, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos extratos 

bancários do presente mês, bem como atribuir valor à causa.

Após, façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64663 Nr: 4026-28.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. de Oliveira Comercial Me, José Joaquim de 

Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RenaJud. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120665 Nr: 7987-98.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCL, RTC, VMC

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que às fls. 42/45 fora deferida a 

requisição de informações acerca das 3 (três) últimas declarações de 

renda junto a Receita Federal por intermédio do Sistema INFOJUD, razão 

pela qual indefiro o referido pedido replicado às fls. 51/52.

 Outrossim, DEFIRO o pedido de requisição de Declaração sobre 

Operações Imobiliárias (DOI) que envolvam os executados, porém, o faço 

pelo Sistema Infojud.

 Destaco que, a consulta será realizada em gabinete, cuja resposta será 

anexada aos autos.

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

sigilosos da parte executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

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

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 1910-73.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Adelia Automotivos Ltda, Romero Molina 

Trindade, Benedita Izabel Correa Molina Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema BACENJUD e INFOJUD, com o 

escopo de identificar o atual endereço da parte executada.

Em sendo encontrado diverso dos autos, manifeste-se a parte requerente, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o que entender 

de direito.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120341 Nr: 7756-71.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Industria e Comércio de Alimentos 

Ltda-ME, Mateus Nahime Astolpho, Debora Nahime Astolpho

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.44, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter o dossiê integrado da 

receita federal em relação ao executado Mateus Nahime Astolpho. Ainda, 

destaco que, a consulta será realizada em gabinete, cuja resposta será 

anexada aos autos.

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

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

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

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao AR de fl. 42, informando o endereço atualizado da 

executada a fim de viabilizar sua citação, ou pugnando o que entender 

devido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92527 Nr: 6190-29.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAdRN-I
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO com fulcro no art. 782, §3° do CPC, a inclusão do nome da parte 

executada no rol de inadimplentes acerca do débito em questão, devendo 

a Secretaria de Vara expedir ofício ao CDL de Alta Floresta - MT com os 

dados cadastrais necessários para sua inclusão, inclusive o valor da 

dívida.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 2093-59.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Neves Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl.251, INTIME-SE a exequente para trazer o 

cálculo atualizado da dívida.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113668 Nr: 2179-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdS, OJdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pleiteia o exequente a realização de penhora, via Sistema RENAJUD, de 

veículos registrados em nome da parte executada.

Pois bem. O RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um 

bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém, não 

serve à realização de penhora, já que em caso de bens móveis a penhora 

deve ser concreta e não simplesmente no sistema.

Sendo assim, INDEFIRO o pleito de fl. 100 para penhora junto ao RENAJUD.

Outrossim, consigno que foi realizada a consulta com o fim de localizar 

veículo em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, todavia, 

restou inexitosa cf. se vê à fl. 79.

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

requeira o que entender de direito e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130032 Nr: 5143-44.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Ramos Gonçalves 

- OAB:28428/DF, Marcos Von Glehn Herkenhoff - OAB:28432/DF

 Impresso em: 30/11/2018 às 16:53

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120183842638

Documento: BRN3C2AF45D1C38_004583.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3.ª VARA - ALTA FLORESTA ( TÁLATA 

DAIANE LIMBERGER BATTIROLA )

Destinatário: Departamento de Depósitos Judiciais ( TJMT )

Data de Envio: 30/11/2018 16:52:51

Assunto: Para vinculação aos autos ID 130032

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112436 Nr: 997-91.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angela Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 117.

Apresentada impugnação pelo município executado às fls. 118/119 c/c 

planilha de fls. 120/125, onde apresentou como correto o valor total de R$ 

6.326,95 (seis mil, trezentos e vinte e seis reais com noventa e cinco 

centavos).

 Dessa forma, determinou-se a remessa dos autos ao contador judicial (fl. 

129), o qual apresentou a planilha às fls. 130/131, indicando como correto 

o valor total de R$ 7.231,73 (sete mil, duzentos e trinta e um reais com 

setenta e três centavos).

Oportunizado às partes se manifestarem, somente o município executado 

o fez, à fl. 135, sem indicar o valor que entende correto.

 É o que cumpria relatar. DECIDO.

O pleito do Município executado improcede.

Com efeito, a planilha apresentada pelo contador judicial às fls. 130/131 

atende ao comando da sentença prolatada às fls.101/105, já transitada em 

julgado.

ISTO POSTO, julgo improcedente a presente impugnação.

Tendo em vista que não houve manifestação da parte exequente quanto à 

impugnação, incabível a condenação da impugnante/executada ao 

pagamento de honorários sucumbenciais.

Intimem-se.

Certificada a preclusão, expeça-se o pertinente RPV.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004197-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORESTA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004197-50.2018.8.11.0007 Vistos. Cite-se o 

executado para que, nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros de mora, custas processuais e 

encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. Conste no mandado 

que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será 

contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não 

for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para pagamento do 

débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora (art. 13, LEF). Se o executado não possuir bens 

passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou dele se ocultar, 

arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas. Fixo, de plano, os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito, nos termos do art. 827 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 30 de novembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004204-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI VITORIO POSSAMAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO(A))
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FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004204-42.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que a causídica da parte autora mencionou que efetuou a juntada de cópia 

do prontuário médico e esta Magistrada não logrou êxito em encontrá-lo, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a 

respectiva juntada. Decorrido o prazo acima, certifique-se e conclusos. 

Alta Floresta, MT, 3 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004267-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VITORIA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Reitor da Faculdade de Direito de Alta Floresta - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004267-67.2018.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 

da forma deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 3 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004241-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MUNIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004241-69.2018.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 

da forma deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 30 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BORGES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000763-87.2017.8.11.0007 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. Alta 

Floresta, MT, 3 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001506-34.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JUNQUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001506-34.2016.8.11.0007 Vistos. Recebo o 

presente recurso de Apelação. Com razões e contrarrazões recursais 

nos autos. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 

3 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001244-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI GRASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001244-16.2018.8.11.0007 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. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, visto que a parte requerida não constituiu procurador nos 

autos. Isento de custas. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 3 de dezembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002057-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002057-43.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

execução de honorários contra a Fazenda Pública Estadual. Em análise do 

feito, verifica-se que o valor exequendo ultrapassa o limite estabelecido 

para expedição de Requisição de Pequeno Valor, nos termos do artigo 1º 

da Lei Estadual nº 10.656/2017. Ademais, tem-se que o pedido do autor de 

ID nº 14678231 encontra vedação legal prevista no artigo 3º da Lei 

Estadual acima mencionada, razão pela qual indefiro o pedido. Senão 

vejamos: “Art. 3º São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra 
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do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, na forma 

estabelecida no caput do art. 2º desta Lei e, em parte, com a expedição de 

precatório.” Assim, INTIME-SE o exequente para informar se deseja 

prosseguir a execução através de Requisição de Pequeno Valor 

(observado o limite previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017), ou 

através de expedição de precatório, nos termos do artigo 4º da Lei suso, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002801-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010295-97.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PELISSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA FERNANDES RAMPAZO 96639105187 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010295-97.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EMERSON PELISSON 

EXECUTADO: LEANDRA FERNANDES RAMPAZO 96639105187 Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte (ID nº. 15382902). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010989-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010989-66.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o processo fora despachado no ID nº 

12639035, determinando a notificação do ente estadual para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 dias, bem como, houve a certidão de 

decurso do referido prazo, conforme ID nº 13814532. Tem-se, ainda que, 

por equívoco, fora determinada nova intimação do Estado para 

manifestar-se nos autos, o que foi feito através do ID nº 14868320 e 

cálculo de ID nº 14868332. Assim, chamo o feito a ordem para tornar sem 

efeito o despacho de ID nº 14339702. No entanto, verifica-se que a 

matéria alegada está afeta a juros e correção monetária e, portanto, 

configura questão de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo 

órgão jurisdicional. Desta feita, INTIME-SE novamente a parte exequente 

para, querendo, se manifestar acerca da impugnação apresentada, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, tendo em vista que o valor exequendo 

ultrapassa o limite estabelecido para expedição de Requisição de Pequeno 

Valor, nos termos da Lei Estadual nº 10.656/2017, INTIME-SE também o 

exequente para informar se deseja prosseguir a execução através de 

Requisição de Pequeno Valor (observado o limite previsto no art. 1º da Lei 

Estadual nº 10.656/2017) ou através de expedição de precatório. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de novembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010956-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010956-76.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

execução de honorários contra a Fazenda Pública Estadual. Em análise do 

feito, verifica-se que o valor exequendo ultrapassa o limite estabelecido 

para expedição de Requisição de Pequeno Valor, nos termos do artigo 1º 

da Lei Estadual nº 10.656/2017. Ademais, nos termos do art. 3° da Lei 

acima referenciada, são vedados o fracionamento, a repartição ou a 

quebra do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, 

por expedição de RPV e , em parte, mediante expedição de precatório. 

Assim, INTIME-SE o exequente para informar se deseja prosseguir a 

execução através de Requisição de Pequeno Valor (observado o limite 

previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017), ou através de 

expedição de precatório, nos termos do artigo 4º da Lei suso, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de novembro 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002090-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002090-33.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

execução de honorários contra a Fazenda Pública Estadual. Em análise do 

feito, verifica-se que o valor exequendo ultrapassa o limite estabelecido 

para expedição de Requisição de Pequeno Valor, nos termos do artigo 1º 

da Lei Estadual nº 10.656/2017. Ademais, tem-se que o pedido do autor de 

ID nº 14678231 encontra vedação legal prevista no artigo 3º da Lei 

Estadual acima mencionada, razão pela qual indefiro o pedido. Senão 

vejamos: “Art. 3º São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra 

do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, na forma 

estabelecida no caput do art. 2º desta Lei e, em parte, com a expedição de 

precatório.” Assim, INTIME-SE o exequente para informar se deseja 

prosseguir a execução através de Requisição de Pequeno Valor 
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(observado o limite previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017), ou 

através de expedição de precatório, nos termos do artigo 4º da Lei suso, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010668-02.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MICHELE CAMPOS BERTOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIT'S SHOPP DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010668-02.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSIANE MICHELE CAMPOS 

BERTOLO EXECUTADO: KIT'S SHOPP DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 

LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Intimada a parte exequente para indicar bens a 

penhora, a fim de dar prosseguimento à execução, esta quedou-se 

silente, consoante certidão lançada no ID nº. 13690997. Desse modo 

impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010668-02.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MICHELE CAMPOS BERTOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIT'S SHOPP DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010668-02.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSIANE MICHELE CAMPOS 

BERTOLO EXECUTADO: KIT'S SHOPP DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 

LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Intimada a parte exequente para indicar bens a 

penhora, a fim de dar prosseguimento à execução, esta quedou-se 

silente, consoante certidão lançada no ID nº. 13690997. Desse modo 

impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAMOS DOS CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000356-81.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JORGE RAMOS DOS CARMO 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. Tendo em 

vista a certidão de ID nº 16650611, bem como, o trânsito em julgado da 

presente demanda, arquive-se o processo, com as baixas e cautelas 

necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000171-77.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FERNANDO DUARTE 

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

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

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

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

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

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

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

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

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

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

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000982-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000982-66.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GABRIEL MARTINS DE SOUSA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. RETIFIQUE-SE o polo ativo e passivo da 

demanda, fazendo constar no polo ativo CORREA DA COSTA 

ADVOGADOS e VIVO S.A. e no polo passivo Gabriel Martins de Sousa. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 22 de 590



espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000455-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MONTE RICARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000455-85.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ELIENE MONTE RICARDO 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. RETIFIQUE-SE o polo ativo e passivo da 

demanda, fazendo constar no polo ativo OI S/A e no polo passivo ELIENE 

MONTE RICARDO. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze 

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

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

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

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

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

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003961-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH REGINA DA SILVA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003961-98.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SARAH REGINA DA SILVA DE 

SALES REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos. Considerando que o comprovante de endereço não 

está no nome da parte autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer 

documento que comprove que autora reside no endereço apresentado; e 

considerando, ainda, a recomendação do Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais oriunda dos procedimentos 

a d m i n i s t r a t i v o s  n °  0 0 4 2 2 5 6 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  e  n ° 

0042770-98.2018.811.0000; INTIME-SE a requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emendar a inicial, trazendo ao processo um comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte autora ou documento que 

comprove que a autora reside no endereço apresentado, sob pena de 

indeferimento do inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

Proceda-se o cancelamento da audiência de conciliação agendada 

automaticamente pelo sistema informatizado. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

1 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003980-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GIORDANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003980-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RICARDO GIORDANI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RECEBO o pleito de emenda à inicial 

formulado pela parte autora no ID nº 16509423. Passo a análise do pleito 

de tutela provisória. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, 

visando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos 

ao crédito. Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico 

com os argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os 

requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: 

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

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 
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requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002142-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY ANDREY DEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA OAB - RJ134907 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002142-63.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: HENRY ANDREY DEZAN 

EXECUTADO: POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MS COMERCIAL EIRELI - ME Vistos. 

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 1 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003551-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES FEITOSA (EXECUTADO)

RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003551-40.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: JOAO ALVES FEITOSA, RAQUEL 

DOS SANTOS FERREIRA Vistos. RECEBO o pleito de emenda à inicial 

formulado pela parte autora no ID nº 16490530. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena 

de penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito 

(art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e certificado nos autos a ausência de 

pagamento pela parte devedora, expeça-se mandado de penhora de bens 

suficientes para quitação do débito objeto de execução. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 1 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003553-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LUIZ DE MAMAN (EXECUTADO)

TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003553-10.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: JOAQUIM LUIZ DE MAMAN, 

TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO Vistos. Perscrutando detidamente o 

processo, verifico que não consta documento que comprove a sua 

condição atualizada de microempreendedor individual, microempresa ou 

empresa de pequeno porte, conforme prevê o art. 8º da Lei n.º 9099/95. 

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento. Neste sentido, inclusive, é o 

enunciado 135 do Fonaje: “O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 1 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA ADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000157-93.2016.8.11.0007 REQUERENTE: IRACEMA ADAO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação (petição ID nº 16550333) e a parte 

autora concorda com o valor depositado, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 16555705. 

Assim, EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em cinco dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 05 (cinco) 

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

de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003582-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FARIAS TARGA (REQUERENTE)

ADRIANNE FARIAS TARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003582-60.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANNE FARIAS TARGA, 

MARIA DE LOURDES FARIAS TARGA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Recebo o pleito de emenda à inicial no que diz respeito ao 

comprovante de endereço. Assim, cite-se a parte requerida para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, advertindo-a de 

que o não comparecimento ao ato poderá resultar na decretação de 

revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 1 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000455-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE MONTE RICARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000455-85.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ELIENE MONTE RICARDO 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. RETIFIQUE-SE o polo ativo e passivo da 

demanda, fazendo constar no polo ativo OI S/A e no polo passivo ELIENE 

MONTE RICARDO. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze 

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

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

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

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

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

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001741-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA REIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (EXECUTADO)

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1001741-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: REBECA REIS DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. Efetuada a penhora eletrônica do valor 

objeto de execução, a parte executada não apresentou embargos à 

execução, apesar de intimada (ID nº 16733784). Com efeito, a parte autora 

requer o levantamento do valor constrito, informando os dados bancários 

para transferência. 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, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

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

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

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

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

Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001623-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BATISTA DO PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001623-88.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 

EXECUTADO: HELIO BATISTA DO PRADO Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa. Assim, defiro o pedido de restrição judicial de veículos 

registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, o que já 

foi feito em gabinete, sendo que na consulta não foram encontrados 

veículos registrados, consoante extrato anexo. DEFIRO o pedido 

formulado pela credora e determino a inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), com fundamento 

no artigo 782, §3º do NCPC. Consigno que, efetuado o pagamento, 

garantida a execução ou extinto o feito, a Secretaria da Vara deverá 

requisitar o imediato cancelamento da inscrição no rol de inadimplentes 

(art. 782, §4º, NCPC). De outro norte, INDEFIRO o pleito formulado de 

pesquisa via sistema INFOJUD uma vez que a pesquisa via referido 

sistema, por ser uma ferramenta eletrônica para fornecimento de dados e 

declarações sigilosos do contribuinte junto à Receita Federal, deve ser 

adotada como medida excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso 

a caso. De fato, deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a 

premente necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o 

interesse público que envolve a questão e, em especial, a demonstração 

de que a parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas 

as providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, uma vez que o acesso ao INFOJUD implica em quebra de sigilo 

fiscal. Intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 3 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002142-63.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

HENRY ANDREY DEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA OAB - RJ134907 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002142-63.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: HENRY ANDREY DEZAN 

EXECUTADO: POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MS COMERCIAL EIRELI - ME Vistos. 

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 1 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010340-38.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR BERLANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

retorno da Carta Precatória juntada no ID nº 16542854, para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010096-46.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR APARECIDO SEZE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor dos documentos juntados no ID nº 16834789, 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010796-85.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO POSSIDONIO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010796-85.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDIO POSSIDONIO DE 

MORAES EXECUTADO: DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou parcialmente frutífera a tentativa, visto que foi 

encontrado o valor de R$ 718,85 (setecentos e dezoito reais e oitenta e 

cinco centavos). Entretanto, após a resposta do sistema BacenJud 

indicando o bloqueio, as partes peticionaram conjuntamente no processo 

requerendo o desbloqueio do valor e informaram que estão em vias de 

finalizar acordo na primeira semana de dezembro do corrente ano. Dessa 

forma, considerando que o valor bloqueado ainda não foi transferido para 

a conta judicial, determino o desbloqueio através do sistema BacenJud, em 

consonância com a manifestação das partes, devendo ser juntado o 

extrato da operação. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para as partes 

formalizarem o acordo no processo, cabendo ao exequente manifestar 

requerendo o que entender de direito caso o acordo não seja realizado, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA MACARONELLI CARDOSO BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001349-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIDINEIA MACARONELLI 

CARDOSO BELLO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Entabulado acordo entre as parte, a parte devedora informa que efetuou o 

pagamento integral da dívida e a parte credora requer o levantamento do 

valor depositado judicialmente. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico 

de liberação dos valores depositados judicialmente em favor do advogado 

da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o 

credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011166-98.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011166-98.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: EDMILSON MARTINS DOS 

SANTOS EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do 

NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou frutífero o bloqueio de valores, motivo pelo qual o 

extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, 

conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para oferecimento 

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

intimação da penhora integral do valor exequendo ou do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 

10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Considerando que a execução está garantida, 

requisite-se o imediato cancelamento da inscrição no rol de inadimplentes, 

nos termos do art. 782, § 4°, do CPC. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FAGUNDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000087-42.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A., 

MAURO PAULO GALERA MARI EXECUTADO: TIAGO FAGUNDES DOS 

SANTOS Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do 

NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. 

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000352-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000352-44.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A., 

MAURO PAULO GALERA MARI EXECUTADO: JOSE ADRIANO DE SOUZA 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. 

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003943-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003943-77.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome da 

parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 
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em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001159-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILEI MOREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001159-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VALCILEI MOREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação (petição ID nº 14658709) e a parte autora concorda com o 

valor depositado, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição ID nº 16522895. Assim, EXPEÇA-SE 

imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em cinco dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, arquive-se, com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000091-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000091-16.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO BATISTA FERREIRA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos. A parte ré 

informa que efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 

16662986) e a parte autora informa a conta para transferência do valor, 

bem como requer o prosseguimento da execução com relação ao valor 

remanescente, conforme consta na petição ID nº 16795208. Assim, 

EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em cinco dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, INTIME-SE o executado para efetuar o 

pagamento integral da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, ou requerer o 

que de direito, sob pena de penhora. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 3 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (REQUERENTE)

LOCI AZEVEDO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001354-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MICHELLE AZEVEDO FILHO, 

LOCI AZEVEDO CARDOSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, 

no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a 

possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do 

duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida 

já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de dezembro de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DONDONI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000242-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: REGIANE DONDONI DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade 

de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito 

(art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já 

apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de dezembro de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VERISSIMO 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001002-57.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SAMUEL VERISSIMO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita apresentado pela parte recorrente, uma 

vez que foi condenada nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça 

gratuita, pois o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse 

processual. A respeito do assunto segue a jurisprudência da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO 

JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE 

CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

SENTENÇA DE MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da 

dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de 

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

assinado e documentos pessoais. Não é razoável a tese de que 

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: 

Assinatura presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. 

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

COUTINHO Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – DE OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO 

NCPC. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, 

vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não 

traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do 

julgado que não seja a manutenção da improcedência, razão pela qual, 

aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da 

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por 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”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um 

prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu 

recentemente a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo 

do Mandado de Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em 

face de decisão proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 3 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000868-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE PEREIRA VIANA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS 

AVENIDA LTDA Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não 

vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte 

que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a parte recorrida já apresentou contrarrazões 

recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000954-35.2017.8.11.0007

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:

ELIAS NERI SOBRINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000954-35.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ELIAS NERI SOBRINHO Vistos. Considerando a disposição 

do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na 

ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à 

satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, 

com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica 

de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de novembro 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001367-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO KOVAL NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FONSO DOMINGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001367-14.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO KOVAL NETO 

EXECUTADO: FONSO DOMINGUES DE OLIVEIRA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório, cujo desbloqueio já foi 

ordenado. Assim, defiro o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com 

o escopo de verificar acerca da existência de veículos registrados em 

nome da parte executada, o que já foi feito, sendo registrada a restrição 

judicial do veículo encontrado, consoante extrato anexo. Desta feita, 

expeça-se mandado de penhora, remoção e avaliação do veículo descrito 

no comprovante de inclusão de restrição veicular, devendo o bem 

penhorado ser depositado em poder da parte exequente, que assumirá o 

encargo de depositário fiel do bem e exercerá o ônus de guardar e 

conservar o veículo, bem como de não dispor do mesmo, sob pena de ser 

considerado depositário infiel. Frisa-se que a remoção do veículo e 

nomeação do credor como depositário fiel revelam-se medidas 

necessárias como única forma de satisfazer o crédito exequendo, o qual 

se arrasta sem o devido adimplemento. Deverá, ainda, o Sr. Oficial de 

Justiça, durante o cumprimento do mandado, se ater ao fato de que por se 

tratar de bem móvel, a propriedade se transfere com a mera tradição, 

razão pela qual, caso o bem esteja na posse de terceiros, deve ser 

aferida a real propriedade do veículo, com o escopo de evitar possível 

embargos de terceiros. Deverá, por fim, o Sr. Oficial de Justiça, no mesmo 

ato, intimar a parte executada da penhora, constando que referida parte 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer impugnação (Enunciados 

n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 3 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011121-60.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZAGUIR BARBOSA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO TOPAZIO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011121-60.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: EZAGUIR BARBOSA LIMA 

EXECUTADO: BANCO TOPAZIO S.A., EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. Considerando a disposição do 

artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a tentativa. Assim, 

defiro o pedido de restrição judicial de veículos registrados em nome da 

parte executada, via sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, 

sendo que na consulta não foram encontrados veículos registrados, 

consoante extrato anexo. Intime-se a parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000875-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SOELY SENGER 01096989166 

EXECUTADO: KATIA ALVES DA SILVA Vistos. Considerando a disposição 

do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na 

ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à 

satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, 

com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 da 

CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi 

feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a tentativa. 

Assim, defiro o pedido de restrição judicial de veículos registrados em 

nome da parte executada, via sistema RENAJUD, o que já foi feito em 

gabinete, sendo que na consulta foi encontrado somente veículo com 

restrição de alienação fiduciária, consoante extrato anexo, fato este que 

inviabiliza a penhora do bem. Intime-se a parte exequente para manifestar 

em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004230-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI PEREIRA MINCACHI UTSUNOMIYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004230-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCIELI PEREIRA MINCACHI 

UTSUNOMIYA REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. 

Trata-se de ação de reparação por danos morais proposta por Francieli 

Pereira Mincachi Utsunomiya em desfavor da Caixa Econômica Federal. É 

cediço que a competência para processar e julgar ações em que a Caixa 

Econômica Federal for parte ou interessada é da Justiça Federal, por se 

tratar de empresa pública federal, conforme disposto no Decreto – Lei 

759/69 e no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, in verbis: “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; [...]” No caso em questão, a empresa 

pública Federal integra o polo passivo da lide, portanto, nos termos do art. 

109, I, da CF, a competência para processar e julgar a presente ação é 

deslocada para a Justiça Federal. Neste sentido, colaciono o seguinte 

julgado do Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

DEMANDA PROPOSTA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

COMPETÊNCIA. Ao contrário das ações previdenciárias e das que a União 

figura como autora, casos em que o magistrado estadual atua por 

delegação de competência, nos termos dos §§ 3º e 1º, do artigo 109, da 

Constituição Federal, as ações movidas contra a CEF, autarquia federal, 

só podem ser processadas e julgadas pela Justiça Federal de primeiro 

grau, consoante o artigo 109, I, da Constituição Federal. DERAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR, 

DESCONSTITUINDO A SENTENÇA, E DETERMINANDO A REMESSA DOS 

AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70059577627 RS, 

Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 16/07/2014, 

Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
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25/07/2014). Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, ante a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação, nos 

termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remeta-se o 

processo ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 30 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011204-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIBER MOURA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011204-42.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: KLEIBER MOURA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

Efetuada a penhora eletrônica do valor remanescente objeto de execução, 

a parte executada não apresentou embargos à execução, apesar de 

intimada (ID nº 16733634). Com efeito, a parte autora requer o 

levantamento do valor constrito, informando os dados bancários para 

transferência. 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, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

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

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

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

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

Alta Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002569-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL MADESEIK LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002569-60.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: AGROINDUSTRIAL MADESEIK 

LTDA - ME EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral 

da condenação (petição ID nº 16698000) e a parte autora concorda com o 

valor depositado, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição ID nº 16732390. 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, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000998-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMIR ANTONIO CLUZENI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000998-54.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDIMIR ANTONIO CLUZENI 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação (petição ID nº 16387146) e a parte autora concorda com o 

valor depositado, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição ID nº 16797557. 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, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de 

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

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107615 Nr: 2997-98.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAIR CARDOSO, Filiação: Olga 

Antunes Cardoso e Antonio Cardoso, data de nascimento: 01/02/1972, 

brasileiro(a), natural de São Vicente-RS, divorciado(a), mateiro. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para responder à acusação, por escrito, no 
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prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de inquérito policial deflagrado pelo Ministério 

Público Estadual em face do acusado, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, 

e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, c.c as disposições da Lei 

8.072/90.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

2997-98.2013.811.0007Código:107615Vistos etc.Pr imeiramente, 

DETERMINO a retificação da distribuição e autuação dos autos, haja vista 

que a denúncia já foi recebida. Outrossim, como o réu está em local 

incerto e não sabido, DEFIRO a cota ministerial ás fl. 249 a 252 e 

DETERMINO a citação do acusado, por Edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias, para responder por escrito à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

consignando que, se após ser citado não constituir defensor, será 

nomeado o defensor público local. Conste no referido edital a infração em 

que o acusado está sendo processado. Para efeito de publicidade, 

observem-se os requisitos descritos no art. 365 e parágrafo único, do 

Código de Processo Penal. Expeça-se o respectivo edital.Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências 

Alta Floresta/MT, 03 de outubro de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz 

de Direito

Advertência: 1 - Se não for apresentada à resposta no prazo legal, ou se 

o acusado citado não constituir advogado, desde já fica nomeado para a 

defesa do réu o douto defensor público desta Comarca.

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, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 13 de novembro de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001416-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001416-89.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

DERIK ISMAEL DE LIMA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. ACOLHO o parecer Ministerial, 

nestes termos, INTIME-SE a Parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, informando se a consulta com 

neurologista fora ou não realizada, bem como, se houve, também, a 

realização de consulta com médico psiquiatra e, em caso negativo, para 

que pleitei pelo que entender ser de direito, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da Parte, COLHA-SE 

parecer do Ministério Público Estadual, vindo-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 08 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003297-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. N. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN BARBOSA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - 062.025.561-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN AMERICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003297-04.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: ALICE MANUELLA NASCIMENTO AMERICO 

REPRESENTANTE: MIRIAN BARBOSA NASCIMENTO DE SOUZA 

REQUERIDO: RENAN AMERICO Vistos. Diante da manifestação expressa 

da parte Requerida, em sua contestação (ID 15720963), concordando que 

a guarda da menor seja em favor da genitora, ora requerente. Ademais, o 

relatório do conselho tutelar juntado aos autos é favorável a autora. Logo, 

nessa analise perfunctória e visando resguardar o melhor interesse da 

criança, tem se que deve ser deferido o pleito LIMINAR em questão. Com 

efeito, o objetivo da guarda é proteger a criança ou o adolescente na sua 

qualidade física, psíquica, moral e econômica, sendo necessário que 

alguém o represente e assista-lhe em todos os atos da vida civil, 

provendo-lhe de carinho, amor, educação e alimentação, no caso, 

aparentemente, a tia vem exercendo bem essa função. Por essas razões, 

DEFIRO, liminarmente, a guarda provisória da menor Alice Manuela 

Nascimento Américo, em favor de sua genitora MIRIAN BARBOSA 

NASCIMENTO DE SOUZA, nos termos dos artigos 33 a 35, da Lei nº 

8.069/90. Assim, LAVRE-SE o respectivo Termo de Compromisso de 

Guarda Provisória, INTIMANDO-SE a autora para assinatura do mesmo. 

Outrossim, diante da manifestação expressa da parte Requerida, em sua 

contestação (ID 15720963), para a designação de audiência da 

conciliação com o fim de que as partes possam dispor acerca da 

regulamentação de visitas da menor Alice e diante da manifestação do 

Ministério Público (ID 16339408), concordando com a realização da 

audiência de conciliação, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, para o 

dia 07 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas, a ser realizada pelo CEJUSC, 

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). INTIMEM-SE as partes e seus patronos, para que 

compareça à referida solenidade, devendo ser expedida Carta Precatória 

para a intimação do requerido. Consigne-se nos mandados destinados à 

requerente e ao requerido que o não comparecimento injustificado será 

considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com 

MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 08 de novembro de 2018. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003788-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003788-74.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

CLEUZA CARDOSO DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

necessário, para análise do pedido de antecipação de tutela antecipada, a 

realização de perícia médica. 4) In casu, 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. Távico 

Cezar Arendt, CRM-MT 5929, FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos 

reais), em observância à tabela V da Resolução nº 232/2016-CJF, 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. 4.1) 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos apresentados 
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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). 4.2) Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

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

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

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

autora exerça alguma atividade braçal? 5) 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. 6) Após a 

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

devendo constar as advertências do artigo 344 do NCPC e que o prazo 

para contestar será em dobro, ou seja, 30 (trinta) dias, de acordo com o 

artigo 183 do NCPC. 7) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido 

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

importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 8) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. 9) 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. 10) Por fim, façam os autos CONCLUSOS para 

apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003798-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003798-21.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ISAC MIGUEL DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possui recursos suficientes para 

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

99, do CPC/2015. 3) Entendo necessário, para análise do pedido de 

antecipação de tutela antecipada, a realização de perícia médica. 4) In 

casu, 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. Távico Cezar Arendt, CRM-MT 5929, FIXO os honorários em R$ 

200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

232/2016-CJF, 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. 4.1) 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). 4.2) Estabeleço 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? 5) 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. 6) Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar as 

advertências do artigo 344 do NCPC e que o prazo para contestar será em 

dobro, ou seja, 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 183 do NCPC. 7) No 

mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca 

do laudo médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. 8) Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

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

na contestação. 9) 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. 10) Por fim, façam os 

autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 24 de outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004228-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004228-70.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA RITA DA CONCEICAO RÉU: INSS Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. Entendo necessário, para análise do pedido de 

antecipação de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, 

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

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

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

bem como, a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

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

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

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

nos termos da Resolução nº 541 do CJF, NOMEIO perito judicial, Dr. 

TAVICO CÉZAR ARENDT, razão por que, FIXO os honorários em R$ 
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200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e 

horário a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à 

Secretaria da 6ª Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia dos 

documentos, 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 

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? DETERMINO a realização de estudo 

socioeconômico para apurar mais precisamente possível a renda per 

capita da família da parte demandante. No referido estudo, a Assistente 

Social deverá indicar as condições da habitação, os móveis que a 

incrementam, além de outros dados que julgar necessários para se 

visualizar o padrão econômico da família. INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de cinco (05) dias, apresentar os quesitos do relatório 

socioeconômico, bem como quesitos médicos, sendo certo que os 

quesitos da parte requerida já se encontram depositados na Secretaria do 

Juízo, conforme ofício circular supra mencionado, que deverão também 

ser encaminhados à Assistente Social, para serem respondidos. Após, 

decorrido o prazo de que trata o item anterior, com ou sem a vinda dos 

quesitos da parte autora, CERTIFIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE a Senhora 

Assistente Social, requisitando-se a realização do estudo social com 

encaminhamento a este Juízo no prazo de trinta (30) dias, atentando-se 

aos quesitos que porventura forem apresentados, além das ponderações 

supracitadas. Após a juntada do laudo e do estudo socioeconômico, 

CITE-SE o requerido conforme o peticionado, devendo constar as 

advertências dos artigos 334 e 344 do NCPC e que o prazo para contestar 

é de trinta (30) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para 

se manifestar acerca do laudo médico e do estudo socioeconômico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial e com o resultado do estudo socioeconômico. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia e sobre o estudo socioeconômico, quando 

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

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

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

ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia 

da presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução nº 541/2007 

do CJF. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão 

ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 

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. Por fim, façam os autos CONCLUSOS para 

apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de novembro 

de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004106-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004106-57.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Trata-se de ação nominada de 

“Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de 

Urgência c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por MARIA 

SIQUEIRA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S. A., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Vislumbro que a 

Requerente pleiteia a inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII, 

do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor. No Código de Processo 

Civil, a inversão do ônus da prova encontra-se detalhadamente regulada 

pelo Art. 373. Nestes termos, transcrevo os §§1º e 2º do referido 

dispositivo normativo adiante: § 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. Noutros 

termos, verificando o Magistrado que há excessiva dificuldade na 

produção de prova por uma das partes, o ônus da prova poderá ser 

redistribuído mediante decisão fundamentada, devendo-se oferecer à 

parte que recebeu tal encargo, a oportunidade de dele se desincumbir. 

Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a transferência de ônus 

excessivo ou impossível, posto que não poderá ser cumprido por qualquer 

uma das partes. Verifica-se que o §1º do art. 373 do CPC, bem se aplica 

ao caso sub judice, tendo em vista que é ônus extremamente dificultoso 

que a parte Requerente colija aos autos documentos que estejam em 

posse da Requerida, imprescindíveis à solução da controvérsia, quais 

sejam os documentos hábeis a comprovar a não celebração no contrato 

de n. 20158029203780000000, bem como, a suposta dívida. Sendo assim, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova somente e especificamente quanto 

às provas que estejam em posse da Requerida atinentes à relação 

contratual, bem como a existência ou não da suposta dívida. Passo a 

análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Insta delinear que 

de acordo com o Código de Processo Civil, o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela deve ser avaliado sob a nomenclatura das “Tutelas 

Provisórias”. Pela Lei 13.105/15, as tutelas provisórias distinguem-se entre 

tutelas de urgência e tutelas de evidência, sendo que a primeira 

pressupõe a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 e ss., CPC), enquanto a última prescinde de tal análise, 

sendo cabíveis nos hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 311. No 

vertente caso, vislumbro que assiste razão a parte Requerente, uma vez 

que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, conforme disposto no artigo 300 do CPC. A 

probabilidade do direito da Requerente se consubstancia no fato do débito 

estar “sub judice”. Há também urgência no pedido, de forma que o perigo 

de dano é evidente, pois a requerida encontra-se com seu nome inscrito 

no banco de dados do SPC/SERASA. Desta feita, DEFIRO a tutela 

provisória e DETERMINO que o Banco Requerido PROMOVA A BAIXA, no 

prazo de 05 (cinco) dias, da negativação em nome da autora, em relação 

ao contrato de n. 20158029203780000000, junto aos cadastros do 

SERASA e do SPC, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil 

reais), limitada ao período de 30 (trinta) dias. Outrossim, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 13h40min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC. Cite-se a Requerida e intime-se o Requerente, devendo constar 

no mandado que compareça no local, dia e hora acima indicados 

acompanhados de advogados ou Defensores Públicos (§9º, art. 334), 

consignando que o não comparecimento injustificado será considerado 

como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e será aplicada 

MULTA DE ATÉ 2% (DOIS PORCENTO) do valor da causa (§8º, art. 334). 

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação, e que os 
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fatos aduzidos na inicial, se não impugnados serão presumidos como 

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

13.105/13. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de novembro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 185910 Nr: 7017-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças, Manoel Batista Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e art. 292, da CNGCE, 

declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado.48.Todavia, no uso do poder 

geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade, 

Unitariedade Matricial, Continuidade e Segurança Jurídica dos Registros 

Públicos, determino o bloqueio das Matrículas de nº 39.887 à 39.912, 

referentes aos lotes de nº 01 a 26 da quadra 107, do Loteamento Jardim 

Nova Barra, município de Barra do Garças, o que faço a fim de se evitar 

lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé.49.Expeça-se mandado 

ao Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças encaminhando-se cópia desta 

decisão, bem como para proceder a averbação de bloqueio nas matrículas 

acima referidas.50.Quanto à matrícula nº 5.132, com área de 11.700m², 

deixo de determinar qualquer providência, cabendo a parte interessada 

buscar pela via judicial adequada, o cancelamento das matrículas que 

estão em duplicidade com ela, e retificação quanto à sua 

origem.51.Intimem-se. Publique-se no DJE. 52.Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se.

Sentença

PROCESSO:3401-85.2018.811.0004 (CÓD 273758) 1. Trata-se de Pedido 

de Providências instaurado a partir do Ofício nº 902/2018-DOF, oriundo da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em desfavor de 

Agostinho Pereira Neto e Lilian Carla Silva Rosa Valoes Metello, Oficial 

Interino e Oficial Substituta do Cartório do 2º Ofício de Notas de Barra do 

Garças, para apurar suposta infração disciplinar praticada por estes, 

conforme fls. 05/180. 2. A representação foi proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, e versa acerca do registro e 

autenticação da Ata e do Estatuto Social da Fundação MT Bacia do 

Araguaia – FUNBA, realizada no ano de 2014 pelos representados, sem 

que houvesse a prévia a manifestação e/ou aprovação do Ministério 

Público. 3. Aduz o proponente que é atribuição do Ministério Público zelar 

pelo funcionamento das fundações, nos termos do art. 66, do Código Civil, 

visto que, o patrimônio nela constituído pertence a sociedade em razão da 

finalidade social e interesse público a que se destina. 4. Sustenta que o 

art. 67, inciso III, do Código Civil, designa a necessidade de aprovação do 

Ministério Público para se alterar o estatuto da fundação. 5. Fundamenta 

que a própria Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça – Foro Extrajudicial – CNGC-E, em seu art. 945, também determina 

que para o registro de atos das fundações e averbação das alterações de 

seus estatutos, exigir-se-á aprovação do Ministério Público. 6. Por fim, 

requer o acolhimento da representação em face dos Oficiais da Serventia 

do 2º Ofício de Barra do Garças/MT, por terem agido em contrariedade às 

normas acerca do tema. 7. Em resposta apresentada às fls. 187/191, os 

Oficiais informam que desde o ano de 2016 a Fundação MT - Bacia do 

Araguaia não mais opera sob esta denominação, visto que no dia 

08/01/2016, estando os seus membros cientes do seu não enquadramento 

legal naquela espécie de entidade civil, deliberaram à unanimidade pela 

alteração de seu corpo social para "Associação MT – Bacia do Araguaia". 

8. Relatam que até a data de 23/07/2014, a atua "Associação MT- Bacia do 

Araguaia" denomiava-se "Associação Capoeirista de Um Povo Afro-Latino 

– Capoal", fundada em 1992, e vindo a ter seu primeiro estatuto social 

reformado em 14/12/2003. 9. Aduzem que em linhas estritamente 

objetivas, não deu azo à criação/instituição de uma fundação, mas 

registrou a ata da conversão de uma associação em fundação de direito 

privado, obedecendo a deliberação assemblear de seus membros e 

presente o quórum necessário para tanto. 10. Protestam que o Código Civil 

em seu art. 67, caput, e incisos subsequentes, menciona expressamente 

e, tão somente, que haverá necessária autorização do Ministério Público 

quando da "alteração do estatuto de uma fundação", restando silente 

quanto à necessidade de autorização ministerial tanto para a instituição da 

fundação quanto para a conversão de um tipo de entidade em outra. 11. 

Alegam que no art. 121, da Lei 6.015/73 – Lei de Registros Públicos, o qual 

dispõe sobre o registro das sociedade e fundações, não há menção legal 

que exija a autorização do Ministério Público para o registro das 

fundações de direito privado no que importa ao seu ato de criação. 12. 

Asseveram que, da mesma forma, a Lei nº 13.151/15, promulgada 

posteriormente ao registro da conversão da antiga "Associação 

Capoeirista de Um Povo Afro-Latino – Capoal, em Fundação MT – Bacia do 

Araguaia, realizada em 23/07/2014, também não se dignou a deliberar 

sobre a necessária autorização ministerial prévia à conversão de qualquer 

outro tipo civil jurídico em fundações de direito privado. 13. Ressaltam que 

embora seja cediço que o Ministério Público velará pela fiscalização das 

fundações de direito privado, por expressa previsão legal, a lei não lhe 

franqueia legitimidade para condicionar a instituição de uma fundação ou a 

transformação de uma associação em fundação à sua prévia deliberação 

e aprovação, visto que, a atividade fiscalizatória não se dá ex ante, mas 

sim após o conteúdo da fundação está registrado, ocasião em que o 

órgão terá aptidão para verificar o cumprimentos das finalidades, bem 

como se o corpo estrutural está condizente aos propósitos por ela 

delineados como missão fundamental. 14. Sustentam inexistir nexo de 

causalidade entre o ato de registro da transformação da antiga 

"Associação Capoeirista de Um Povo Afro-Latino - Capoal em Fundação 

MT – Bacia do Araguaia", realizado em 23/07/2014, e qualquer destinação 

espúria de recursos públicos a ela vertidos, pois, em nada se conecta ao 

seu registro. 15. Também alegam que a representação postulada não 

guarda pertinência com o objeto do Inquérito Civil nº 17/2017, instaurado 

na 1ª Promotoria de Justiça Cível desta Comarca, e tendo como desiderato 

apurar irregularidades na doação de recursos públicos à ex-Fundação MT 

– Bacia do Araguaia, atual "Associação MT – Bacia do Araguaia". 16. 

Asseveram que a responsabilidade civil dos notários, com o advento da 

Lei nº 13.286/2016, que deu nova redação ao art. 22, da Lei nº 8.935/94, 

passou a ser definida como "subjetiva", o que implica na necessidade de 

demonstração da existência do dolo ou culpa na conduta dita como 

irregular. E que a representação sustentada pelo Ministério Público, quanto 

ao ato supostamente realizado em contrariedade à Lei, já decorreu o lapso 

temporal superior ao prazo prescricional de 03 anos previstos no 

parágrafo único do art. 22, da Lei 8.935/94. 17. Ao final, manifestam-se 

pelo arquivamento sumário da representação, por veicular fatos 

incapazes de gerar aplicação de quaisquer das penalidades previstas no 

Provimento 005/2008-CM. 18. Com vista dos autos para manifestação, a 

representante do Ministério Público à fl. 230, informa que deixa de 

apresentar manifestação meritória por tratar-se de procedimento 

meramente administrativo e correicional, postulando-se pelo 

prosseguimento do feito independente de intervenção ministerial. É o 

Relatório. 19. Como se sabe, o Juiz de Direito Diretor do Foro é o 

Corregedor Permanente do Foro Extrajudicial, cabendo a ele apurar 

eventuais condutas e irregularidades dos Notários e Registradores no 

desempenho de suas funções, nos termos do art. 51, XXX do COJE. 20. 

Destarte, conforme prescreve o art. 31, da Lei nº 8.935/94, as condutas 

que se constituem infrações disciplinares passiveis de penalidades, e que 

podem sujeitar-se os notários e os oficiais de registro são as seguintes: 

Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais 

de registro às penalidades previstas nesta lei: "I - a inobservância das 

prescrições legais ou normativas; II - a conduta atentatória às instituições 

notariais e de registro; III - a cobrança indevida ou excessiva de 

emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência; IV - a violação do 

sigilo profissional; V - o descumprimento de quaisquer dos deveres 

descritos no art. 30." 21. Quanto às penalidades aplicáveis estão 

previstas no art. 32, a saber: Art. 32. Os notários e os oficiais de registro 

estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito 

de defesa, às seguintes penas: I - repreensão; II - multa; III - suspensão 

por noventa dias, prorrogável por mais trinta; IV - perda da delegação 22. 
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No mesmo sentido são os artigos 312 e, 313, da CNGCE. 23. A 

representação formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, foi instaurada com o objetivo de apurar eventuais irregularidades, 

supostamente praticadas pelos Oficiais interinos do Cartório do 2º Ofício 

de Barra do Garças. 24. Conforme relatou o parquet, no ano de 2014 os 

requeridos procederam ao registro e autenticação da ata, e estatuto social 

de uma fundação denominada Fundação MT - Bacia do Araguaia – 

FUNBA, sem que houvesse prévia manifestação e/ou aprovação do órgão 

fiscalizador, conforme determina o art. 67, inciso III, do Código Civil. 25. 

Compulsando os autos, observa-se que à fl. 41, foi acostada cópia da Ata 

da Assembleia Geral da entidade denominada Associação Capoeirista de 

Um Povo Afro-Latino – Capoal, datada de 23/07/2014, protocolada sob o 

nº 17870, e registrada sob o nº 4623, na Serventia do 2º Ofício desta 

cidade em 29/07/2014, na qual foi deliberada e aprovada a sua conversão, 

passando a denominar Fundação MT – Bacia do Araguaia. 26. Denota-se 

ainda, que às fls. 31/40 constam cópia do Estatuto da entidade Fundação 

MT - Bacia do Araguaia, protocolada junto à Serventia do 2º Ofício sob o 

nº 17871, e registrado sob o nº 4624 em 29/07/2014. 27. Verifica-se, 

também, que pela ata datada de 08/01/2016, os membros da Fundação MT 

– Bacia do Araguaia reunidos em assembleia geral decidiram modificar a 

denominação social da fundação para associação, tendo em vista a 

referida fundação não se enquadrar nas regras estabelecidas pelo Código 

Civil, reformando-se o estatuto na mesma data, conforme constam às fls. 

192/202. 28. Ata e Estatuto reformado foram protocolados e registrados 

na Serventia do 2º Ofício em 04/02/2016, conforme fls. 201/202vº. 29. 

Pois bem. Após a análise dos autos, nota-se que o ato de registro de 

conversão da Associação Capoeirista de Um Povo Afro-Latino – Capoal, 

em Fundação MT - Bacia do Araguaia foi efetivado no Cartório de Registro 

Civil desta cidade sem a anuência do representante do Ministério Público. 

Entretanto, verifica-se que esta inobservância por parte dos Oficiais não é 

capaz de configurar a prática de infração disciplinar e a inauguração de 

um Procedimento Administrativo Disciplinar. 30. Este posicionamento se 

justifica pela análise dos esclarecimentos apresentado às fls. 187/191, em 

que os Oficiais demonstram que a efetivação do registro de conversão de 

Associação em Fundação, se deu por entender que a norma constante do 

art. 67, inciso III, do CC, somente obriga a necessidade de 

manifestação/aprovação pelo Ministério Público apenas quando o caso 

tratar-se de alteração do estatuto de uma fundação. 31. Ademais, não se 

verifica que a conduta dos Oficiais em relação ao registro efetivado tenha 

havido dolo, pois, trata-se da efetivação de ato isolado sem a observação 

da norma legal, que certamente não mais voltará a acontecer. 32. Insta 

salientar, que a referida entidade permaneceu como fundação por apenas 

um ano e meio, voltando novamente a denominar-se associação, estando 

sob este tipo civil jurídico até a presente data. 33. Quanto as supostas 

irregularidades relacionadas ao desvio de finalidade para a qual foi 

instituída a Fundação MT – Bacia do Araguaia, conforme informou o 

proponente já são alvos de investigação por meio do Inquérito Civil nº 

17/2017, que, ao final, sendo confirmada qualquer obtenção e ou 

destinação irregular de recursos, serão responsabilizados todos os 

envolvidos. 34. Portanto, tendo em vista que não restou evidenciado o dolo 

por parte dos representados, que por um equívoco efetivaram um registro 

de conversão de uma associação em fundação sem que houvesse prévia 

aprovação do órgão fiscalizador, ato este que, à princípio, não trouxe 

prejuízo algum para a existência legal da entidade, tanto é que após um 

ano e meio depois voltou a ser denominada associação. 35. Assim, apesar 

de os representados terem efetivado o registro da conversão de uma 

associação em fundação, sem previa autorização do Ministério Público, 

pelos fundamentos acima expostos, não vislumbro a prática de infração 

disciplinar capaz de ensejar a instauração de procedimento administrativo. 

36. Por fim, acolho a manifestação dos representados e determino o 

arquivamento da representação, nos termos do art. 13, § 1º, inciso I, do 

Provimento 05/2008/CM. 37. No entanto, advirto os representados para 

maior atenção às normativas e regulamentos legais, a fim de evitar que 

fatos como estes voltem a acontecer. 38. Publique-se. Intimem-se. 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 313-30.2004.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Alcido Nilson, Paulo Sillas Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvomat Indústria de Carvão Matogrossense 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A

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

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 313-30.2004.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Alcido Nilson, Paulo Sillas Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvomat Indústria de Carvão Matogrossense 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A

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

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Em cumprimento à determinação de fl. 97 e nos termos da CNGC e do 

artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias. 

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: II - indicar: c) os 

bens suscetíveis de penhora, sempre que possível."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 248755 Nr: 5379-34.2017.811.0004

 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: Gizelly Daíany Gomes Farias, Vanessa Faria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Latam Airlines Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Rivelli - OAB:OAB/MT 

19.023-A, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 DESPACHO

 Processo. nº : 5379-34.2017 (cód. 248755)

Vistos, etc.

1. Não obstante a certificação contida às fls. 51, certifique-se a Secretaria 

quanto a apresentação de contestação nos autos.

2. Após, faça os autos imediatamente conclusos.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269144 Nr: 411-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 
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FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud positivo/executado(a)

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou frutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimado o(a) executado(a) a se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do §3º, do artigo 854, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175727 Nr: 9520-38.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luis Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:Rs 43.350

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento. Ainda, seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre a pesquisa no sistema RenaJud, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99060 Nr: 4066-82.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves de Abreu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento; bem como para se manifestar sobre o 

resultado da pesquisa Renajud, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285155 Nr: 10188-33.2018.811.0004

 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: Luiz Alberto Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva 

Leite

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

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

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120183841812

Documento: 285155.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 1.ª VARA CÍVEL - BARRA DO GARÇAS ( 

VANESSA FARIA DE FREITAS )

Destinatário: Protocolo Judicial - Piranhas ( TJGO )

Data de Envio: 30/11/2018 15:41:43

Assunto: Ofício Nº 1379/2018 Processo Nº 10188-.33.2018.811.0004 

Código Nº 285155

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638 Nr: 183-55.1995.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SÁVIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.R.MORAIS FREITAS & CIA LTDA, LUIS 

RENATO MORAIS FREITAS, Suely de Coelho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da decisão de fls. 229, item 2

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292447 Nr: 14380-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faculdade Alfredo Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Medeiros de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea de Moura Lima Medolla 

- OAB:33.469, Janderson de Sousa Silva - OAB:23.926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247884 Nr: 4797-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

Ivo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271888 Nr: 2203-13.2018.811.0004

 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): Adriano Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 
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nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286594 Nr: 10968-70.2018.811.0004

 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): ZOOTEX AGUA BOA COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-EPP, LAURA CRISTINA MARCONI

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263416 Nr: 15121-83.2017.811.0004

 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): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230867 Nr: 9668-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 2769-79.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Lima Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Jesus Zaniboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do AR devolvido de fls. 354v.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100626 Nr: 5629-14.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Eduarda da Silva, Wesley Eduardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Alves Praxedes, Luiz Cláudio 

Praxedes

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

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o artigo 1.282 da CNGC e certidão de fls. 

138, impulsiono os presentes autos para intimar pessoalmente o 

requerente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275496 Nr: 4418-59.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela Gaspar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que sequer houve formação da relação processual, 

RETIFICO o item “8” da fl. 12 para fazer constar a seguinte redação: SEM 

custas e honorários advocatícios.

 2. Outrossim, em vista do não pagamento das custas e despesas 

processuais, DETERMINO o CANCELAMENTO da distribuição dos autos 

com fulcro no art. 290 do CPC/2015.

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

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254369 Nr: 9199-61.2017.811.0004

 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: IHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMdDS, RCdDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093, INGRYDYS HANANDA MINGOTI - OAB:19871/O

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

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

 Processo 9199-61.2017.811.0004 - Código 254369

Vistos.

Certifique-se acerca da impugnação a contestação.

Decorrido o prazo, oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informem se há, ainda, outras provas que pretendem produzir, 

devendo especifica-las e justifica-las, podendo o feito ser julgado no 

estado em que se encontra.

Cumpra-se.
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Barra do Garças/MT, 31 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195282 Nr: 682-38.2015.811.0004

 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: JCCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Filinto Corrêa da Costa Junior - OAB:MT/11.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Processo 682-38.2015.811.0004 – Código 195282

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por Juliana Cristina Clemente Cherivaty em face de 

André Luiz Cherivaty, com pedido de divórcio, reconhecimento de união 

estável, partilha de bens, guarda do filho menor e alimentos.

Consta na exordial que a autora convivia em união estável com o réu 

desde 27/07/2007 e, em 14/08/2009, casou-se com o réu sob o regime de 

separação total de bens, divorciando-se, entretanto, em 05/08/2011. 

Decorrido aproximadamente 01 (um) ano, as partes, novamente, 

contraíram matrimônio em 01/06/2012, porém sob o regime de comunhão 

parcial de bens.

Do relacionamento, as partes adquiriram conteúdo patrimonial 

considerável, bem como adveio um filho, de modo que a autora pede o 

reconhecimento da união estável entre 27/07/2007 até o divórcio judicial 

do casal, em 05/08/2011, por não ter ciência do regime de separação de 

bens de seu casamento com o réu, além da partilha dos bens adquiridos 

na constância do relacionamento, a guarda do filho menor e alimentos para 

o infante, equivalente a 10 (dez) salários mínimos, e, também, para si, na 

importância de 05 (cinco) salários mínimos.

 Citado, o réu apresentou contestação às fls. 70/73, em que reconhece a 

união estável apenas no período de 27/07/2007 à 13/08/2009, uma vez 

que em 14/08/2009 casou-se pela primeira vez com a autora, 

divorciando-se em 05/08/2011, e, desta data até 01/06/2012, que foi o 

segundo casamento, as partes se encontravam separadas, não sendo 

possível a caracterização de união estável.

É o relatório do necessário.

Do Divórcio.

No que tange ao pedido de divórcio, em conformidade com o artigo 226, § 

6º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 66/2010, a decretação do divórcio dos litigantes não necessita da 

comprovação do lapso temporal, de modo que tal pedido é procedente.

Considerando que o segundo matrimônio rege-se sob o regime de 

comunhão parcial de bens, os bens imóveis e móveis havidos na 

constância desta comunhão proceder-se-ão à partilha igualitária entre os 

litigantes.

Atinente à propriedade dos bens imóveis, importante atentar-se para o que 

dispõe o Código Civil, especificamente em seu artigo 1.245 e parágrafos. 

Extrai-se que a transferência entre vivos de propriedade ocorre mediante 

o registro do título translativo no Registro de Imóveis e enquanto não se 

registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono 

do imóvel.

Dessa forma, conta-se, para fins de aquisição da propriedade de bens 

imóveis, a data do registro do título translativo no Registro de Imóveis, e 

sendo esta no período do matrimônio regido sob a comunhão parcial de 

bens, confere direitos patrimoniais igualmente aos cônjuges.

Concernente à propriedade dos bens móveis, ao teor do que prescreve os 

artigos 1.267 e seguintes do Código Civil, tem-se a aquisição na data da 

tradição, que, quando no período do matrimônio regido sob a comunhão 

parcial de bens, confere direitos patrimoniais igualmente aos cônjuges.

De igual forma, tendo em vista que se divide o patrimônio, incluem-se as 

dívidas contraídas durante o período matrimonial regido sob a comunhão 

parcial de bens, submetendo-se, então, a partilha entre as partes.

Da União Estável.

Verifica-se que foi demonstrado o animus maritalis necessário para o 

reconhecimento da união estável no período de 27/07/2007 à 13/08/2009, 

inclusive mostrando-se tal fato incontroverso.

Quanto ao ínterim de 14/08/2009 à 05/08/2011, às fls. 75 há nos autos 

certidão de casamento entre as partes, sendo a primeira data a do 1º 

casamento e, a segunda, a do divórcio, de modo que é improcedente o 

reconhecimento da união estável neste intervalo.

Igualmente é improcedente o pedido de reconhecimento da união estável 

no interregno de 05/08/2011 à 01/06/2012, uma vez que, conforme prova 

de fls. 75/76, as partes encontravam-se divorciadas, sendo a primeira 

data a do divórcio e, a segunda, a do 2º matrimônio. Não há prova nos 

autos, contudo, de que neste lapso temporal as partes tenham convivido 

em união estável.

Sendo assim, reconhecida a união estável entre 27/07/2007 à 13/08/2009, 

o patrimônio adquirido neste intervalo se submeterá a partilha igualitária 

entre os litigantes, atentando-se para as disposições de aquisição da 

propriedade já explanadas acima.

Da Guarda e Alimentos ao Menor.

Por ser o pedido incontroverso, fixa-se a guarda unilateral do menor, 

André Luiz Cherivaty Filho, à parte autora.

Quanto à regulamentação de visitas pelo réu ao menor, o pedido 

mostra-se genérico, de modo que se torna impossível o pronunciamento 

judicial nesse sentido.

No que concerne aos alimentos a serem prestados pelo réu ao infante, 

não há nos autos comprovação inequívoca dos rendimentos do réu, de 

maneira a se extrair exata capacidade em prestar alimentos.

 Contudo, considerando o patrimônio a ser partilhado, e em atenção às 

necessidades do alimentado, que é pessoa incapaz, condicionando-se ao 

binômio necessidade/possibilidade, fixa-se a prestação alimentícia pelo réu 

ao menor na importância correspondente a 02 (dois) salários mínimos.

Dos Alimentos à Autora.

Cumpre esclarecer que a obrigação de prestar alimentos para ex-cônjuge 

ou ex-companheiro não pode ser perpétua, sob a pena de se configurar 

penalidade, o que não se admite.

Ademais, é dever de cada um envidar esforços para a manutenção de 

sua própria subsistência, não devendo prestigiar o ócio de qualquer uma 

das partes em prejuízo da outra.

O pedido de percepção de alimentos pela autora se encontra isolado de 

qualquer prova nos autos quanto à sua necessidade, bem como a sua 

incapacidade para o trabalho. Aliás, extraindo-se das alegações da autora 

constantes da exordial, as quais são incontroversas, esta sempre 

trabalhou conjuntamente com o réu em seu patrimônio.

Se, por um lado, é conferido à autora o direito em perceber alimentos, 

utilizando-se do argumento de que trabalhava/administrava os bens 

adquiridos em comunhão com o réu – dos quais, de igual forma, possui 

direito de propriedade - sem, contudo, exercer atividade laborativa 

externa, de outro, também será conferido ao réu o direito de perceber 

alimentos, tendo em vista que este também trabalhava em prol do 

patrimônio comum do casal, se não exercidas atividades externas.

Além do mais, não se trata a autora de pessoa idosa impossibilitada de 

reinserção ao mercado de trabalho, pois, em análise dos documentos 

encartados nos autos, a autora, nascida em 21/11/1983, atualmente conta 

com 35 (trinta e cinco) anos de idade, sendo que, com a propositura da 

pretensão de divórcio, contava com 31 (trinta e um) anos de idade.

Portanto, diante da ausência de comprovação da necessidade, da 

incapacidade para o labor, e, também, por não ser pessoa com idade que 

a impossibilite a reinserção ao trabalho, não há como fixar o encargo 

alimentar do réu à parte autora, sendo, logo, o pedido improcedente.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes 

na inicial, de modo que:

1. decreto o divórcio de Juliana Cristina Clemente Cherivaty e André Luiz 

Cherivaty;

2. declaro a existência de união estável entre Juliana Cristina Clemente 

Cherivaty e André Luiz Cherivaty no período de 27/07/2007 à 13/08/2009;

3. decreto a guarda unilateral do menor André Luiz Cherivaty Filho à 

Juliana Cristina Clemente Cherivaty;

4. condeno o réu, André Luiz Cherivaty, a prestar alimentos mensal ao 

menor, André Luiz Cherivaty Filho, na importância correspondente a 02 

(dois) salários mínimos;

 5. partilho o patrimônio (bens e dívidas) percebido durante a união estável 

- 27/07/2007 à 13/08/2009 – bem como aquele adquirido na constância do 

matrimônio regido sob a comunhão parcial de bens, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada uma das partes, Juliana Cristina Clemente 

Cherivaty e André Luiz Cherivaty, o que compreende:
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a) Um lote de terras situado na zona urbana do município de Barra do 

Garças/MT, no loteamento denominado Jardim Serra Azul, locado sob o nº 

20 (vinte), da quadra nº 08 (oito), com área de 1.032,89 m², de matrícula 

nº 69535, de fls. 27.

b) Um lote de terras situado na zona urbana do município de Barra do 

Garças/MT, no loteamento denominado Jardim Serra Azul, locado sob o nº 

21 (vinte e um), da quadra nº 08 (oito), com área de 714,47 m², de 

matrícula nº 69534, de fls. 31.

c) Uma gleba de terras situada no município de Barra do Garças/MT, com 

área de 50,65,26 hectares, de matrícula 28.141.

d) Um automóvel da marca Ford, modelo Fiesta, cor prata, ano 2014/2015, 

placa PTI-2888.

e) Um veículo caminhonete da marca Toyota, modelo Hilux, cor preta, ano 

2014/2015, placa FCW-7373.

f) os semoventes existentes na data da prolação desta sentença, uma 

vez que se tratam de bens perecíveis ao tempo, além de grande 

circulação econômica, tornando-se impossível a aferição de quantidade 

exata adquirida e vendida durante a união estável e matrimônio do casal.

Por consequência, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Tendo em vista ser a sucumbência maior ao réu, condeno-o ao pagamento 

dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre 

o valor atualizado da causa.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291693 Nr: 13979-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Emancipação->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAS, MMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 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, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento, ou juntar comprovante do 

preparo da carta precatória, para remessa via Malote Digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286529 Nr: 10932-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HTM

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

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292615 Nr: 14466-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA 

- OAB:19199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 14466-77.2018.811.0004 – Código 292615

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, cumprindo a exigência disposta no artigo 319, II do CPC.

 Em obediência ao artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, em que 

prescreve que o pedido poderá ser indeferido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, no entanto, antes de indeferir o 

pedido, ser determinado à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita; ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo; ou ainda requerer o que entender de direito, sob pena de 

indeferimento do pedido.

No que tange o pedido de reiteração das proibições ordenadas no Pedido 

de Providência de Protetivas acostado as fls. 34, informo que a matéria 

não é de competência deste juízo, sendo o Juízo da 2ª Vara Criminal desta 

comarca o competente para apreciar o pedido.

 OFICIE-SE a 2ª Vara Criminal sobre a existência de medidas protetivas em 

favor da Sra. Jéssica Sousa Aguiar Belém com a urgência que o caso 

requer. Buscando a celeridade, envie com cópias da exordial e docs. fls. 

32/38.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16003 Nr: 2673-11.1999.811.0004

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHDSRPNRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, e nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito 

para que seja intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada 

do débito pendente.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193507 Nr: 13224-25.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORELLO - 

OAB:112.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito, na 

forma do art.487, I, CPC/20105, e por consequência: 8.Condeno o 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre o valor da execução. 9.Custas pelo embargante. 10.Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 21 de novembro de 

2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262324 Nr: 14443-68.2017.811.0004

 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: Antenor Ramos Neto, Marlene Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação proposta por 

ANTENOR RAMOS NETO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com 

fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgando extinto o feito, com resolução de 

mérito. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à inicial, cuja 

exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 anos. Custas pelas 

assistência judiciária gratuita. Transitando em julgado a presente decisão, 

com baixas e anotações de estilo, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-seCumpra-se, expedindo o necessário.Barra do Garças/MT, 22 de 

novembro de 2018. CARLOS AUGUSTO FERRARI Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202912 Nr: 5429-31.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. A. Comércio de Cigarros Cartões Telefônicos e 

Produtos Alimentícios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

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

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, REJEITO os 

presentes Embargos à Execução e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art.485, IV , CPC.7.Custas pelo embargante. 

8.Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre o valor da execução.9.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Barra do Garças-MT, 23 de novembro 2018CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290391 Nr: 13260-28.2018.811.0004

 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: ARAGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA, Eilon Silva 

Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso, Joaquim Neto Borges de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Petições juntadas às fls. 94/115, já foram devidamente analisadas na 

decisão de fls. 91.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 80.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205219 Nr: 6720-66.2015.811.0004

 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: Mateus Tserenhowatsihu Tseredze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2018, às 15h30min.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 34918 Nr: 515-41.2003.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson José da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 

101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Marcelo Alves Casella 

- OAB:13618 B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275

 Vistos.

 Tendo em vista a concordância do requerido (fls. 272) referente ao 

cálculo apresentado no importe de R$ 113.000,81 (cento e treze mil e 

oitenta e um reais), HOMOLOGO esse valor, porquanto incontroverso.

Por consequência, SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a 

EXPEDIÇÃO de precatório em favor do exequente, observando-se o 

disposto na Constituição Federal, uma vez que o montante exequendo 

ultrapassa as obrigações de pequeno valor fixadas para o município (Lei 

municipal 3.106/2010).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292780 Nr: 14553-33.2018.811.0004

 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: J. Crispim Barbosa & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, 

devendo acostar ao feito documento que comprove o recolhimento das 

custas e taxas processuais remanescentes, uma vez que há nos autos 

tão somente o recolhimento da Tabela © Distribuição e Contador, sob pena 

de indeferimento do pedido.

Não havendo recolhimento, conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 74061 Nr: 7153-51.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340

 Autos n. 7153-51.2007.811.0004

Exequente: Estado de Mato Grosso.

Executado: José Carlos Marques Nogueira.

Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 

face de José Carlos Marques Nogueira.

Colhe-se dos autos que foi realizada constrição em veículo de propriedade 

do executado. Dessa forma, a fls. 133 e 143, pugnou pela liberação do 

veículo da restrição ou, subsidiariamente, pela liberação no tocante à 

circulação. Juntou documentos comprobatórios do parcelamento realizado 
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pelo ente exequente.

O exequente, por sua vez, requereu a suspensão dos autos pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, dando conta do parcelamento realizado.

Pois bem. Conforme se depreende do CTN, notadamente do artigo 151, 

inciso VI, o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário.

Portanto, a constrição do veículo para circulação, no momento, onera 

desarrazoadamente o executado, bastando apenas a restrição de 

transferência do veículo, que assegurará, minimamente, até o fim do 

parcelamento, o adimplemento da obrigação.

Dessa forma, defiro o pedido de retificação da constrição para constar 

apenas a restrição quanto à transferência do veículo.

Intime-se a exequente para se manifestar, dando prosseguimento ao feito, 

tendo em vista o decurso do prazo de suspensão.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97943 Nr: 2951-26.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dijon Decorações Ltda, Dorivan Miranda Sena 

Corado, Doralice Sena Corado Otiai, Mariluce da Costa Lima, Jonathan 

Alves Soares, Lindinalva Figueiredo, Paulo Roberto Soares do Amaral, 

Valdivino Alves de Jesus, Antonio João da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 1.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO a 

exceção de pré-executividade de fls.131/149.2.INTIME-SE a Fazenda 

Pública estadual para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 27 

de novembro de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279920 Nr: 7169-19.2018.811.0004

 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: Marinalva Maria de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 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 30 (trinta) dias, contado 

a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174897 Nr: 8441-24.2013.811.0004

 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: Gian Carla Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS.

Intime-se o autor para no prazo de 10 (dez) dias, adequar a petição de fls. 

132/308 observando o artigo 534 e seguintes do CPC.

Nada sendo apresentado, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 75550 Nr: 8540-04.2007.811.0004

 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: Gesiel Alves de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração propostos em face da sentença de 

fls. 289/293, sustentando o embargante a existência de omissão no 

porcentual a ser arbitrado a título de honorários advocatícios.

 É o relatório necessário.

De início, esclarece-se que, segundo a legislação procedimental, os 

embargos de declaração objetiva aclarar questões referentes à 

ambiguidade, contradição, obscuridade ou, ainda, suprir omissão sobre 

tema de pronunciamento obrigatório.

No caso em testilha, o embargante afirma a presença de omissão, uma 

vez que não mencionou o porcentual a ser arbitrado com relação aos 

honorários advocatícios.

 Desse modo, a alegação apresentada nos embargos merece acolhimento.

 Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, e os conheço, 

acrescentando a sentença de fls.289/293:

 “27. CONDENO o requerido no pagamento de honorários advocatícios, 

fixados em 10% (dez por cento) este último a ser apurado em liquidação 

de sentença (art.85, §4º, II, CPC/2015). Sem custas, uma vez que é isento 

(Lei estadual 7.603/01).”

Deverá ser considerada a redação anterior considerando-se as 

adequações realizadas.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178928 Nr: 962-43.2014.811.0004

 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: Pedro Henrique Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, SECRETARIA DE 

ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - 

OAB:MT-19638, Rubia Lagares Miranda Costa - Estagiária - OAB:MT 

14.488-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 178928

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: PEDRO HENRIQUE LUIZ DE OLIVEIRA

Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos propostos 

em face da decisão de fls. 222/224. Sustenta o(a) embargante a 

existência de contradição, uma vez que o valor dos honorários 

advocatícios de sucumbência seria superior ao próprio dano material 

sofrido pelo embargado.

 Assim, requer que a fixação dos honorários de sucumbência seja fixado 

em 10% sobre o valor da condenação.

 Devidamente intimado, o embargado nada manifestou.

 É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A legislação procedimental estatui que os Embargos de Declaração tem 

por objetivo aclarar questões referentes a ambiguidade, contradição, 

obscuridade, ou ainda, suprir omissão sobre tema de pronunciamento 

obrigatório.

No caso, o embargante indica contradição, no sentido de que teria 

ocorrido contradição no arbitramento dos honorários de sucumbência, eis 

que este seria superior ao próprio dano objeto da demanda. Todavia, não 
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se pode falar em omissões, contradição, obscuridade a serem 

sanados(as) porque,, os fundamentos que entendo pertinentes para o 

deslinde da causa em comento foram explicitados na decisão embargada, 

assim como que em nada alteram ou modificam os fundamentos adotados 

como razão de decidir.

Outrossim, a reforma da decisão prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais ordinários pertinentes ao caso, e não via embargos de 

declaração com efeitos infringentes, que pressupõem a excepcionalidade 

da medida, quando concretamente constatados motivos para tanto.

- DAS CONCLUSÕES

 Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

Embargos Declaratórios interpostos pelo(a) Embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168191 Nr: 11195-70.2012.811.0004

 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: Jovino Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, GEYSA LAURA GOMES SILVA - OAB:14578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Ante a informação prestada as fls. 136, intime-se o autor para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, observando o artigo 534 e seguintes do CPC.

Nada sendo apresentado, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283114 Nr: 8962-90.2018.811.0004

 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: C. T. Vasconcelos, Celma Teixeira Vasconcelos Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, ajuizada por C. T. 

Vasconcelos e Celma Teixeira Vasconcelos Noleto, em face do Estado de 

Mato Grosso, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Requerem as autoras o benefício da justiça gratuita, entretanto estas não 

acostou aos autos documentos que realmente comprovem a 

hipossuficiência alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parte autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intimem-se as autoras autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284140 Nr: 9582-05.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. L. Miranda Costa & Cia Ltda, Simone Almeida Moraes 

Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

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

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizado por Simone Almeida 

Moraes Gomes, em face da Fazenda Pública Estadual.

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

indicando as provas que porventura desejar produzir.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

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

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

Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194004 Nr: 13084-88.2014.811.0004

 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: João Bosco Gonçalves Ferreira, Luzia Maria de Souza, 

Maria de Lourdes Oliveira Lima, Maria Helena Alves Duarte, Nilton Cunha 

de Araujo, Rosalina Assunção Pinto Dutra, Tania Marcia Ramos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251433 Nr: 7288-14.2017.811.0004

 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: Maria de Lourdes Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238093 Nr: 14861-40.2016.811.0004

 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: Nivaldo Gonçalves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Intime-se a requerente pessoalmente do acórdão de fls. 98/108, e no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar eventual interesse em dar 

prosseguimento ao feito.

 Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174439 Nr: 7829-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anteglon Francisco de souza, Julieta Inácia Ribeiro 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 PROCESSO Nº 7829-86.2013.811.0004 – CÓDIGO Nº 174439

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, em homenagem à adequada 

prestação jurisdicional, INTIME-SE novamente a parte exequente, via 

pessoal, para manifestar nos autos, em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito, e 

consequentemente arquivamento, por abandono da causa, tendo em vista 

que o processo já se encontra estagnado há mais de trinta dias por inércia 

reiterada dos autores.

 Findo o prazo, não havendo manifestação, venham-me para sentença 

extintiva.

 Juntada eventual petição pelos exequentes, façam-me conclusos para a 

devida deliberação processual a fim de dar continuidade à execução.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 27 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261156 Nr: 13724-86.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, CELSO MARTINS SPOHR - OAB:2.36, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 

OAB:MT 14.025, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 PROCESSO Nº 13724-86.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 261156

Vistos.

No intuito de dar prosseguimento ao feito, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo legal, manifestem nos autos se já se encontram satisfeitas ou se 

pretendem produzir outras provas em eventual fase de instrução.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 27 de novembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171291 Nr: 3949-86.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de General Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JÚNIOR, OAB nº 20.394/MT, à devolver 

os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173000 Nr: 6151-36.2013.811.0004

 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: Marta Cristina Gomes David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

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

General Carneiro - OAB:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JÚNIOR, OAB nº 20.394/MT, à devolver 

os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191967 Nr: 11684-39.2014.811.0004

 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 General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:3333

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

General Carneiro - OAB:, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JÚNIOR, OAB nº 20.394/MT, à devolver 

os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227566 Nr: 7403-69.2016.811.0004

 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: Município de General Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemar Norte Lesta S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JÚNIOR, OAB nº 20.394/MT, à devolver 

os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228581 Nr: 8107-82.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de General Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alvino de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JÚNIOR, OAB nº 20.394/MT, à devolver 

os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272782 Nr: 2829-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de General Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Moraes de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA 

ASSUNÇÃO - OAB:3.971

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JÚNIOR, OAB nº 20.394/MT, à devolver 

os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96910 Nr: 1884-26.2010.811.0004

 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: Lauro Hugo Sauter

 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: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

VALÉRIA DA SILVA CAMPOS, OAB nº 17592/MT, à devolver os presentes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285346 Nr: 10300-02.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID FERRER PINTO, David Ferrer Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

VINÍCIOS DE MORAES OLIVEIRA, OAB nº 34.487/GO, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63948 Nr: 6973-69.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponto da Construção Ltda Me, Flavil Sousa Lira, Sérgio 

Antônio Zanchett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Martemes Sousa Negreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

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

OAB:13.777/A-MT

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO , OAB nº 13.777/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168129 Nr: 11107-32.2012.811.0004

 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: Ricardo Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Saldanha Farias, Irapuã Camerino de 

Azevedo, Fernando Saldanha Farias, Diogo Macedo Nunes Cunha Souto

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

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO , OAB nº 13.777/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192421 Nr: 11964-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lionésio Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel e Restaurante Londres Ltda, Sebastiana 

Rodrigues de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO , OAB nº 13.777/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197536 Nr: 2233-53.2015.811.0004

 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: Josué Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ponto da Construção Ltda Me, Maria Martemes 

Sousa Negreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Vinicius 

de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO , OAB nº 13.777/MT, à devolver os 
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presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182605 Nr: 4330-60.2014.811.0004

 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: Laura Moreira dos Santos, Leandro Antunes da Silva 

Barbosa, Maria de Lourdes Lima, Maria Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson da Silva Carvalho - 

OAB:MT 16.588, Weily Silva Santos - OAB:MT 14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

WEILY SILVA SANTOS, OAB nº 14.572/MT, à devolver os presentes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279177 Nr: 6716-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucas Sousa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

WMARLEY LOPES FRANCO, OAB nº 3.353/MT, à devolver os presentes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284828 Nr: 9978-79.2018.811.0004

 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: Adevaldo Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 49/68 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 223719 Nr: 5098-15.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. Pinheiro de Sousa Me, Joao Luiz Pinheiro 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ROSSI THOMAZ 

FERRARI - OAB:187602

 DESPACHO

Processo nº: 5098-15.2016.811.0004 Código: 223719

Vistos, etc.

 Inicialmente, DETERMINO que a secretaria certifique a tempestividade dos 

embargos à execução opostos.

 Após, façam-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 05 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188164 Nr: 8806-44.2014.811.0004

 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: Enilmaria Resplandes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Cesar de Oliveira, Darci Rodrigues Vilela

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

OAB:MT 12.971

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

OAB:MT 9.030, Denise Castro Vilela - OAB:15704/MT, Gislaine da 

Silva Oliveira - OAB:MT/18.129

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA, OAB nº 12.971/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179299 Nr: 1305-39.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique André Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO RESENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:MT 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) , 

RICARDO BORGES LEÃO JÚNIOR OAB nº 19.113/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277809 Nr: 5949-83.2018.811.0004

 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 David dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

RODRIGO TAUIL ADOLFO, OAB nº 8.208/MT, à devolver os presentes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164362 Nr: 6117-95.2012.811.0004

 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: H. A. Pimenta e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

RODRIGO XAVIER GUIMARÃES, OAB nº 15.338/MT, à devolver os 

presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211423 Nr: 10331-27.2015.811.0004

 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: Espolio de Dailton Sampaio de Souza, Jovita Pinto de 

Sampaio Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o advogado(a) 

SABRINA MIRANDA BRITO, OAB nº 22.125/MT, à devolver os presentes 

autos, 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 287541 Nr: 11571-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudiney Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Decisão

Autos nº 287541

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, instaurado contra o reeducando Rudiney 

Rodrigues dos Santos, nascido em 05.05.1983, filho de Cleuza Teixeira 

dos Santos e Odesio Rodrigues Alves, ostentando a seguinte guia de 

execução penal:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 05 (cinco) anos de reclusão e 800 

(oitocentos) dias-multa, quanto ao crime do art. 35, da Lei nº. 11.343/06, e 

08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, quanto ao crime 

tipificado no art. 33, da Lei nº. 11.343/06; Regime: fechado; Prisão em: 

08.09.2009; Soltura: 03.05.2010; Data do fato: 23.05.2009; Recebimento 

da denúncia: 26.04.2010; Publicação da sentença: 23.05.2012; Intimação 

pessoal da sentença: 27.07.2012; Publicação do acórdão: 07.10.2016; 

Trânsito em julgado para o MP: 26.06.2012; Trânsito em julgado para a 

defesa: 07.11.2016;

À fl. 56-v, sobreveio certidão de trânsito em julgado para a Defesa.

Ante o trânsito em julgado para ambas as partes, a quantidade de pena e 

o regime fixado, expeça-se mandado de prisão com validade até 

26.11.2038.

Aguarde-se a prisão em arquivo provisório.

Com a prisão, intime-se o reeducando para realizar o pagamento das 

custas processuais e da pena de multa fixada.

Cumpra-se.

 Barra do Garças, 27.11.2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 265021 Nr: 16186-16.2017.811.0004

 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): KEVIN LUCAS LOPES AUGUSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de denúncia em desfavor de Kevin Lucas Lopes Augustinho, 

nascido em 17.03.1998, filho de Luciene Lopes Cavalcante e José Valto 

Augustinho da Silva, natural de Barra do Garças/MT, com endereço 

indicado na Rua 29, n°464, Bairro Ouro Fino, na cidade de Barra do 

Garças/MT, imputando-lhe fatos que se amoldam no artigo 33, caput, da 

Lei n° 11.343/06.

 Na denúncia de fls.01-D, 01-E e 01-F, constam os requisitos previstos no 

artigo 41 do CPP.

 Incabível a suspensão condicional do processo, pois a acusação é 

tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

 Do exposto:

 a) Proceda-se à notificação pessoal do réu para oferecimento de defesa 

prévia, por escrito, por intermédio de advogado(a) no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme art. 55 da Lei 11.343/06, informando-o que se não o fizer 

ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 261180 Nr: 13735-18.2017.811.0004

 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): Sérgio Lucas Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de denúncia em desfavor de Sérgio Lucas Farias, nascido em 

18.09.1989, filho de Epaminondas Oliveira Farias e Iolanda Lucas de 

Oliveira, natural de Barra do Garças/MT, com endereço indicado na 

Avenida Brasília. n° 271, Bairro Sena Marques, na cidade de Barra do 

Garças/MT, imputando-lhe fatos que se amoldam no artigo 33, caput, da 

Lei n° 11.343/06, com as implicações da Lei n°8.072/90.

 Na denúncia de fls.01-D, 01-E e 01-F, constam os requisitos previstos no 

artigo 41 do CPP.

 Incabível a suspensão condicional do processo, pois a acusação é 

tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

 Do exposto:

 a) Proceda-se à notificação pessoal do réu para oferecimento de defesa 

prévia, por escrito, por intermédio de advogado (a) no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme art. 55 da Lei 11.343/06, informando-o que se não o fizer 

ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

b) Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação 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))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito no valor de R$ 6.330,64 (seis mil, trezentos e trinta reais e 

sessenta e quatro centavos), sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa de 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, (art. 523 de seguintes do CPC).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012883-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA CASSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca do deposito efetuado nos autos, sob pena de remessa 

ao arquivo.

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

Processo Número: 1001727-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZOCCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora para comparecer na 

Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 

a fim de retirar o Alvará de Autorização nº 017/2018 expedido nos autos.

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

Processo Número: 1001674-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JALLES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora para comparecer na 

Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 

a fim de retirar o Alvará de Autorização nº 019/2018 expedido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011093-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO CORREA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada para no prazo de 15 (quinze) dias, amortizar 

a dívida no tocante as multas aplicadas em decorrência do 

reconhecimento do ato atentatório a dignidade da justiça e litigancia de 

má-fe, sob pena de prosseguimento da execução, conforme art. 77, §3° 

do código de processo civil.

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

Processo Número: 1000787-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DOMINGOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora para comparecer na 

Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 

a fim de retirar o Alvará de Autorização nº 020/2018 expedido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011547-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOUSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1- Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

intime-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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001741-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CONCEICAO GUIMARAES CUNHA (EXECUTADO)

L. C GUIMARAES CUNHA - PET SHOP ANIMAL - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar se houve ou não o 

pagamento do débito e, em caso negativo, dar andamento ao feito juntando 

aos autos os cálculos atualizados para fins de penhora de ativos, sob 

pena de remessa ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001780-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KAIKY IURY AIRES TRINDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada para no prazo previsto no art. 523 do CPC, 

ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento referente à sua 

condenação, no valor de R$ 153,53, 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 43935 Nr: 1127-42.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemar Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arigatô - Administradora de Consórcio S/C 

Ltda.

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

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 DESPACHO

 Processo nº: 1127-42.2004.811.0004 (Cód. 43935).

Vistos, etc.

1. Tendo em vista a petição de fls. 223/224, intime-se a parte autora para, 

em 05 (cinco) dias, juntar as certidões dos imóveis que, conforme o 

alegado, foram transferidos para terceiros, visto que não foram 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 48 de 590



colacionadas.

 2. Transcorrido o prazo, faça conclusos para a análise do pedido.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26/11/2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012975-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

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. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

EXECUÇÃO, oferecido parte Reclamada, e em analise detalhada ao 

mesmo, verifica-se que se trata exatamente do embargos anteriormente 

apresentados, ao qual já fora devidamente rejeitados. Ante o exposto, 

atento aos princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais, 

REJEITO os presentes embargos à execução. Fica a parte ciente que nova 

apresentação protelatória do referido embargos, será aplicado litigância de 

má-fé e /ou ato atentatório a justiça. Intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito acerca da sequência da execução. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012339-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA RUAS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (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

 

Autos nº 8012339-98.2016.811.0004 Pólo Ativo: LUANA RUAS AGUIAR 

Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte reclamada 

consistente em manter o nome do reclamante restrito indevidamente, 

caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por 

dano moral. Entretanto, em análise ao documento ANEXADO PELO ORGÃO 

DE PROTEÇÃO SPC/SERASA, verifico que, por ocasião da inclusão do 

registro por parte da requerida, já existiam anotações preexistentes 

(Banco Bradesco). Desse modo, na hipótese sub judice, mesmo que 

inexistente a relação jurídica entre promovente e promovido e que, em 

razão disso, a negativação seja indevida, a pretensão de reparação por 

dano moral não seria acolhida, face à incidência da Súmula n.º 385 do e. 

STJ, que assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro 

indevido nos órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por 

dano extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, 

conforme enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 
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OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

JOAQUIM TEODORO FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010570-55.2016.811.0004 Pólo Ativo: WANDER RIBEIRO SILVA 

Pólo Passivo: JOAQUIM TEODORO FILHO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Importante salientar, evitando-se 

qualquer duvida existente sobre o tema, que referencia o FONAJE em seu 

ENUNCIADO 52, que Os embargos à execução poderão ser decididos pelo 

juiz leigo, observado o artigo 40 da Lei 9.099/9, motivo pelo qual passo à 

decisão. Trata-se de embargos de execução, sob argumento que a 

execução é inexigível. Consoante determinam 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 

essenciais. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é auto 

explicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 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. 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 à tempestividade do recurso de 

embargos. 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. Corrobora este 

regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: É 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). Assim, colui-se pela exposição alhures, que figura 

incabível a oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis 

sem que o Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 15 

(quinze) dias e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art. 52, 

IX, sendo que todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar dos 

embargos. No caso em tela, o embargante apresentou os seus embargos 

não oferecendo nenhuma garantia em juízo. Desta feita, não há outro 

destino a não ser rejeitar os presentes embargos de execução. Ainda não 

vejo procedência dos argumentos trazidos pelo executado. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA do presente 

Embargos à Execução, conforme 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, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito para continuidade da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001535-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001535-19.2018.8.11.0006 REQUERENTE: FREDY DE BELEM MELGAR 

DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista o retorno dos expedientes, 

intime-se a parte autora, via advogado constituído, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à 

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

Cáceres, 17 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002485-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VELASCO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 1002485-62.2017.8.11.0006 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela] AUTOR(A): ROSANGELA VELASCO VIEIRA RÉU: LUIZ 

ANTONIO DA SILVA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Enfermidade 

diagnosticada como CID 10 F20/ F711 LIMITES DA CURATELA: SUPRIR 

INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS 

NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta 

por Rosangela Velasco Vieira que objetiva a interdição de Luiz Antonio da 

Silva. Narra a Requerente, em síntese, ser genitora do interditando Luiz 

Antonio da Silva, a qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 

10 F20/ F711. Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Luiz Antonio da 

Silva impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez 

que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do 

interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial 

deste, para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória à 

requerente (ID 6063311). O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 8107117). Realizada audiência para entrevista do 

interditando (ID 8184154), o Ministério Público manifestou favoravelmente à 

concessão da curatela de Maria José de Oliveira para a requerente (ID 

12741246). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que o interditando é portador da doença de CID 10 F20/ F711, o 

que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

o impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando têm reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 

impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Luiz Antonio da Silva, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de natureza patrimonial, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do 

Código Civil, nomeio-lhe curadora Rosangela Velasco Vieira, confirmando 

os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Sem custas ou honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. 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, Rosemar da Silva Santos, 

Técnica Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 19 de setembro de 2018 Jackline 

Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004439-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA CRIADO OAB - MT0015325A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004439-46.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JANETE SANCHEZ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: WELLINGTON FABRICIO MARTINS Vistos etc. 

Trata-se de ação de dissolução de união estável proposta por Janete 

Sanchez de Oliveira em desfavor de Wellington Fabricio Martins, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a Requerente, em síntese, que 

convivera com o requerido como se casados fossem pelo período de 2010 

a 2012 e não constituíram bens passíveis de partilha. Assim, ante a 

impossibilidade de reconciliação entre as partes, requer seja dissolvida a 

união estável havida. Com a inicial, aportou os documentos pertinentes. 

Realizada audiência para tentativa de conciliação, esta restou frutífera nos 

termos propostos pelas partes, oportunidade onde dissolveram a união 

estável havida entre Janete Sanchez de Oliveira e Wellington Fabricio 

Martins no período de fevereiro de 2010 a maio de 2012. 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. As Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96 

conferem proteção à união estável, não exigindo para tal propósito, 

qualquer instrumentalização ou registro, reconhecendo efeitos jurídicos 

para a própria união ou para o exercício de vida em comum com objetivo 

de constituição de família. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

para tanto, reconheço e declaro dissolvida a união estável havida entre 

Janete Sanchez de Oliveira e Wellington Fabricio Martins, bem como 

homologo 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 Código de Processo Civil. Condeno o Requerido nas custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

devidamente corrigido monetariamente e reduzidos à metade, nos termos 

do art. 85, §2º e art. 90, §4º, ambos do CPC, todavia, suspensos por força 

da gratuidade de justiça concedida a ambas as partes. Expeça-se o 

competente mandado ao Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral desta 

Comarca para as averbações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 28 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000635-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. D. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1000635-07.2016.8.11.0006 AUTOR(A): SILVIA HELENA DA SILVA LARA 

RÉU: RONALDO VALENTIM DE SOUZA Vistos etc. Intime-se o requerido, 

via advogado constituído, para retificar a petição da requerente de ID 

7227014, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, imediatamente à conclusão para homologação. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 3 de dezembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1005034-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. S. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005034-45.2017.8.11.0006 AUTOR: LAURIANA PAULA DE OLIVEIRA 

RÉU: JOÃO VILMAR DOS SANTOS PACHECO Vistos etc. O requerente 

pugna pela desistência da ação conforme manifestação retro. Nos termos 

do art. 200, § único do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos 

após a homologação judicial, sendo desnecessário o consentimento da 

parte requerida quando não contestada à ação. 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 CPC. Sem custas. Ciência ao Ministério 

Público. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Cáceres, 28 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101414 Nr: 6510-82.2010.811.0006

 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: LUCILA CORREA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOLINGER CAVALCANTI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL MENDES DOS SANTOS - 

OAB:13063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 310, intimando-se os herdeiros 

para manifestação nos autos.

Após, à conclusão.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001480-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. M. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (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: 

1001480-39.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CLEMILDO LUIZ DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ELAINE CRISTINA DE MELO ALMEIDA Vistos etc. O 

requerente pugna pela desistência da ação conforme manifestação de ID 

3266799, tendo a requerida concordado conforme manifestado nos autos 

(ID 3266799). Nos termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da 

ação somente produz efeitos após a homologação judicial. Ademais, 

inexistindo óbice legal ante a concordância da requerida, homologo o 

pedido de desistência formulado pelo requerente e por consequência, 

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

artigo 485, VIII c/c art. 485, §5º, ambos do CPC. Sem custas, uma vez que 

beneficiário da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas 

e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 30 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006358-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias: 1) -Efetue o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça. 2) -Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. 2.1) - Ao final, após efetuar o pagamento, 

o patrono deverá acostar aos autos os respectivos comprovantes. 

Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018 Anelise Dolores de Assis Cintra 

Técnica Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

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

Processo Número: 1006687-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYKO KIHARA SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL YOSHIKAZU SATO OAB - MT23944/O (ADVOGADO(A))

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

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Evidenciados os pressupostos legais 

(artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos que 

a acompanham. 2 – 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. 3 - 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil, Banco 

Bradesco e INSS solicitando informações acerca de eventuais quantias 

depositadas em nome do de cujus, consignando-se prazo de 15 (quinze) 

dias para resposta. 4 - INTIMEM-SE os eventuais herdeiros e interessados 

para manifestação. 5 – ENCAMINHE-SE o processo ao Ministério Público 

para manifestação quanto à pretensão dos requerentes. 6– Após, 

CONCLUSO. Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006673-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES (AUTOR(A))

FLORIZEU PORTES QUEROBIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO (RÉU)

PAULO RUTILI NICOLLI (RÉU)

ALLIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

JANIO MURTINHO CARDOSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 
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criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 - De 

outro norte, da análise da peça inicial verifica-se que a parte autora não 

formulou pedido principal, inviabilizando o conhecimento da pretensão 

material. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil1 a 

possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para corrigir a 

inicial nos termos sobreditos, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3 

– Decorrido o prazo, CONCLUSO. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006441-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO IGNACIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DIVINO MACENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006683-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Comprovado o recolhimento das custas do processo, CERTIFIQUE-SE a 

autenticidade da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Tangará da 

Serra-MT. Nestes autos, visa o requerente o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, uma vez que o veículo objeto fora localizado 

extrajudicialmente neste município, fazendo-o com fulcro no advento da 

recente Lei n. 13.043/2014, a qual acrescentou o § 12º ao artigo 3º do 

Decreto-Lei n. 911/69, permitindo-se a apreensão do bem localizado em 

outra comarca por meio do requerimento, com a juntada da petição inicial e 

decisão liminar da ação originária. Assim, preenchidos os requisitos, este 

Juízo DETERMINA a expedição do mandado de busca e apreensão do bem 

indicado na decisão proferida pelo Juízo Deprecante que concedeu a 

apreensão do veículo, conforme documentação juntada à peça inicial, 

devendo ser depositado em mão do representante legal da empresa 

requerente. 3 – DEFEREM-SE desde já os benefícios constantes do artigo 

172, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada 

a prerrogativa § 1.º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. 4 – Em seguida, 

OFICIE-SE ao Juízo de origem consignando a realização deste ato e 

encaminhando cópia da certidão do Sr. Oficial de Justiça e demais 

documentos necessários. 5 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas de estilo. 6 – CUMPRA-SE, observando-se as formalidades e 

exigências legais, expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 03 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006295-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI OAB - PR46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006295-11.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI EXECUTADO: SIPAL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos etc. Intimo a parte exequente para 

que no prazo de 15 (quinze) “alimente” o sistema PJE de modo a cadastrar 

o(s) advogado(s) que atuou(aram) em favor da parte executada no 

processo de conhecimento, a fim de que seja possível a sua intimação. 

Deverá ainda instruir os autos com cópia do instrumento de procuração. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 02 de dezembro de 

2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO OAB - RJ095711 (ADVOGADO(A))

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006157-78.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO RÉU: ASSOCIACAO 

CONGREGACAO DESANTA CATARINA, JARBES BALIEIRO DAMASCENO 

Vistos etc. A audiência para tentativa de autocomposição entre as partes 

foi designada para o dia 16 de Julho de 2018. No entanto, dado o pedido 

de redesignação da audiência de um dos réus (Jarbes Damasceno), a 

audiência foi redesignada para o dia 28 de Agosto de 2018 às 13 horas. 

Todas as partes foram intimadas, conforme se verifica do próprio termo de 

audiência em conjunto com a intimação expedida no id. 14221236. A 

segunda audiência contou com a presença de todas as partes (vide id. 

15050071), mas na oportunidade não foi estabelecido acordo entre as 

partes. O requerido HOSPITAL SÃO LUIZ já apresentou contestação nos 
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autos (vide id. 11781636) e a tal respeito a parte autora já apresentou 

impugnação (id. 12747409). O mesmo não se pode dizer em relação ao 

requerido JARBES, que apesar de citado, e ter constituído Advogado nos 

autos (id. 14044221), não apresentou contestação. Tal circunstância, 

apesar de configurar a REVELIA, não deve produzir os respectivos 

efeitos, uma vez que o co-réu apresentou contestação (art. 345, I do 

CPC). Ademais, por ter constituído Advogado, deverá ser intimado de 

todos os atos do processo, o que se conclui de acordo com o art. 346, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Assim sendo, antes de 

promover o saneamento do feito, hei por bem intimar as partes para que 

no prazo de 15 dias, indiquem especificamente as provas que pretendem 

produzir na instrução, devendo justifica-las no sentido de apontar a sua 

pertinência para a solução do mérito. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 02 de dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000171-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO VARGAS GEMIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000171-12.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCO ANTONIO VARGAS GEMIO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Como já foi certificado o trânsito 

em julgado do acórdão sendo que o mesmo manteve a sentença que 

indeferiu a petição inicial, bem como inexistindo providências pendentes 

neste processo, arquive-se. Cáceres/MT., 02 de dezembro de 2018 

Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005615-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELINALDO MACEDO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005615-26.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DELINALDO MACEDO FERNANDES DE OLIVEIRA Vistos etc. Conforme 

delineado no despacho anterior a constituição em mora do devedor é 

requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão. Ocorre 

que na última manifestação o autor requer dilação de prazo por 120 dias a 

fim de que promova o protesto do título em virtude da notificação 

extrajudicial ter retornado negativa. Ora, sabendo o autor dos requisitos 

necessários ao ajuizamento da ação, não de mostra razoável que após a 

sua propositura seja informado a não constituição em mora e em virtude 

da falta confessa, que o processo aguarde suspenso por 120 a fim de 

que a falta seja suprida. Assim sendo, diante do requerimento retro, 

primando pela economia processual, e declarando desarrazoado o prazo 

de suspensão solicitado, hei por bem deferir apenas e tão somente o 

prazo de 30 dias de suspensão, a fim de que o autor supra a falta 

apontada na inicial. Fica o autor intimado, através de seu Advogado, 

mediante a publicação deste despacho no Diário da Justiça Eletrônico. 

Decorrido o prazo, retorne concluso – ficando advertido de que não 

havendo a prova da constituição em mora do devedor ao final do período o 

processo será extinto. Intime-se. Cáceres/MT., 02 de dezembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006293-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANNE SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006293-41.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DELIANNE SILVA DE JESUS RÉU: SILVANA LEAL DE MORAES Vistos, etc. 

Associe este processo aos autos de n. 1006255-29.2018.8.11.0006, dada 

a conexão entre ambos. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Anote-se a pertinência de realização da 

audiência a ser realizada neste feito em conjunto com a audiência 

designada nos autos de n° 1006255-29.2018.8.11.0006, dada a 

proximidade das circunstâncias retratadas em ambos os autos, bem como 

a identidade de partes. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334). Cáceres/MT, 02 de dezembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002565-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (RÉU)

CAMILA CERVANTES (RÉU)

ROMILSON SILVA DOURADO (RÉU)

SUELY FERNANDES DOURADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002565-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO RÉU: RDNEWS SITE DE NOTICIAS 

LTDA - EPP, ROMILSON SILVA DOURADO, SUELY FERNANDES 

DOURADO, CAMILA CERVANTES Vistos, etc... Por algum erro do sistema 

o processo permaneceu concluso após ser proferido despacho (id. 

16646473). Assim, remeto os autos à Escrivania para devido cumprimento 

(id. 16646473). Cáceres/MT, 02 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001215-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO ALEXANDRE CAVALCANTE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001215-37.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: INACIO 

ALEXANDRE CAVALCANTE Vistos etc. Em resposta ao requerimento retro 

informo que já houve pesquisa de endereço no id. 15724176 - Pág. 1, 

sendo que na oportunidade foi disponibilizado ao autor as informações 

encontradas. Portanto, renova-se a intimação do credor para que requeira 

o que entender pertinente ao feito, visando a citação da parte ré. Para 

tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 02 de dezembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005158-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005158-28.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RODRIGO PEREZ, 

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA Vistos etc. DEFIRO o requerimento retro. 

Expeça-se o necessário para intimar a parte executada no endereço 

informado. Decorrido o prazo para as contrarrazões aos embargos de 

declaração, retorne concluso. Cáceres/MT., 02 de dezembro de 2018 

Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002694-65.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MARIA LUIZA VILA 

RAMOS DE FARO Vistos etc. Esclareça o exequente se possui interesse 

em novas diligências ou se requer dilação de prazo para a tratativa 

extrajudicial entre as partes para eventual composição. Para tanto, anoto o 

prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 02 

de dezembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001298-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANNYELLE GONZAGA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001298-82.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: RANNYELLE GONZAGA MOTA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. A parte autora pretende que seja nomeado 

perito para a elaboração de cálculos, a fim de que seja estabelecido o 

quanto devido. No entanto, à luz do art. 370 do CPC que estabelece que o 

Juízo deverá deferir as provas úteis e indeferir as inúteis ao deslinde do 

processo, necessário se faz que a parte autora melhor justifique seu 

pedido. Ora, conforme exposto na inicial, a parte autora entende lhe ser 

devido a importância líquida de R$20.971,54. Logo é de se concluir que 

referido valor foi construído com base em subsídios dos quais a parte 

autora tem acesso. Sendo assim, anoto o prazo de 15 dias para que a 

parte autora: - indique os documentos através dos quais foi possível 

apresentar na inicial o valor líquido que entende devido pela ré; - justifique 

a necessidade/imprescindibilidade da perícia para o cálculo da dívida. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 02 de dezembro de 

2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007372-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VITTORAZI (EXEQUENTE)

MARELI DE FATIMA CAMPOS VITTORAZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007372-89.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JOSE ROBERTO VITTORAZI, MARELI DE FATIMA CAMPOS 

VITTORAZI EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Nos 

termos do art. 231, I do CPC: Art. 231. Salvo disposição em sentido 

diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos 

autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo 

correio; Conforme se verifica do processo, o aviso de recebimento foi 

juntado aos autos no dia 21 de Novembro de 2018, portanto, não há que 

se falar em decurso do prazo para o oferecimento da defesa. Aliás, na 

última manifestação a parte autora apresenta requerimento de constrição, 

aduzindo que o processo encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença. No entanto, o processo encontra-se na fase de liquidação. 

Assim sendo, indefiro o requerimento formulado pelo autor na petição retro 

e determino o aguardo do decurso do prazo para o exercício do direito de 

defesa pela ré. Havendo o decurso do prazo, independentemente de 

resposta, intime-se a parte autora para que manifeste e requeira o que 

entender pertinente em 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 02 

de dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO OAB - MS3512 (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES OAB - MS7394 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002718-93.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Após o trânsito em julgado, arquive-se 

procedendo com a baixa do processo com as formalidades devidas. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 02 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002922-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLORENCIA (AUTOR(A))

RAFAEL DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. DE ASSUMCAO - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002922-69.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 12.524,75 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ROSELI FLORENCIA Endereço: rua teixeiras, Quadra 12, lote 07, nova era, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: RAFAEL DIAS DE CARVALHO 

Endereço: teixeiras, Quadra 12, lote 07, nova era, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: J. V. DE ASSUMCAO - ME Endereço: 

desconhecido IMPULSIONO OS AUTOS PARA EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

agendada para o dia 17 DE DEZEMBRO DE 2018 às 15H00MIN, que será 

realizada no FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES/MT, no CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS - CEJUSC, na SALA 2 . EU, 

JOEL SOARES VIANA JUNIOR, ANALISTA JUDICIÁRIO, DIGITEI. 

Cáceres-MT , 3 de dezembro 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006324-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILKIS GUTIERREZ DO AMARAL MUNHOZ (REQUERENTE)

ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO QUIDA (REQUERIDO)

Maria Zulmira Barbosa Quidá (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 contestação. Cáceres-MT, 3 de dezembro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006416-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO COMPLEMENTAR VALOR DA 

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

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1006416-39.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 29.677,41 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: EDSON LUIZ DOS SANTOS 

Endereço: RUA SANTA LUZIA, 17, DISTRITO CARAMUJO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa do seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça, 

apurada no valor de R$ 137.76 Ressalta-se que para tal, deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência (Guia de 

Complementação de Diligência)”. Ao final após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Complementação de Diligência”, o patrono deverá acostar 

aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 3 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-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))
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Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO COMETA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA SENTENÇA 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 . 

1006621-68.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: Nome: KAMILLA LADEIA SEGATTO 

Endereço: Dona Albertina, 300, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA Endereço: Rua Dona 

Albertina, 300, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GRUPO COMETA Endereço: Avenida São Luiz, 1990, 

Jardim Cidade Nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos 

para intimar as Partes Integrantes da Lide, na pessoa de seus Advogados, 

para ciência acerca da sentença exarada (ID 16805271). Cáceres , 3 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002984-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA JOSE RAMOS LEITE (AUTOR(A))

MARCIO LUIZ RAMOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

M. E. D. S. O. (RÉU)

J. R. D. O. (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

HERCULANO DE ARAUJO (RÉU)

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Alexandra Oliveira de Souza (RÉU)

ESPÓLIO DE PAULINA DE OLIVEIRA E JOÃO MARTINHO DE OLIVEIRA 

(RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

I. D. O. A. (RÉU)

APARECIDO ANASTACIO (RÉU)

L. D. O. E. F. (RÉU)

ESPÓLIO DE LUIZ NÉLIO DA COSTA E JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA, 

(RÉU)

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Lino Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

CELINA CRUZ DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO ***AUDIÊNCIA 

DESIGNADA*** (AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO) 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 . 

1002984-12.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

MAIZA JOSE RAMOS LEITE Endereço: Rua São Miguel,, 21, Quadra 04, 

lote 01,, marajoara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARCIO LUIZ 

RAMOS LEITE Endereço: Rua São Miguel, n 21, Quadra 04, lote 01, 

marajoara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA Endereço: desconhecido Nome: José 

Arsenio da Silva Endereço: desconhecido Nome: Luiza de Oliveira e Faria 

Endereço: desconhecido Nome: Lino Rodrigues de Oliveira Endereço: 

desconhecido Nome: Ivone Borges de Oliveira Endereço: desconhecido 

Nome: LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: 

Alexandra Garcete de Oliveira Endereço: RUA JARDIM SANTO INACIO, 

480, CONJUNTO BONANÇA, JARDIM BONANÇA, CAMPO GRANDE - MS - 

CEP: 79092-160 Nome: Diomedes Rodrigues de Oliveira Endereço: 

desconhecido Nome: Maria Euzebia da Silva Oliveira Endereço: 

desconhecido Nome: Maria Augusta de Oliveira Araujo Endereço: 

desconhecido Nome: HERCULANO DE ARAUJO Endereço: desconhecido 

Nome: ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: 

Alexandra Oliveira de Souza Endereço: desconhecido Nome: Edith Oliveira 

de Souza Endereço: desconhecido Nome: DINAMERICO VERISSIMO DE 

SOUZA Endereço: Rua 31 de Março, 10, DA PONTE, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: Izabel de Oliveira Anastacio Endereço: desconhecido 

Nome: APARECIDO ANASTACIO Endereço: desconhecido Nome: VICENTE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: CELINA CRUZ 

DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: Justina Rodrigues de 

Oliveira Endereço: desconhecido Nome: MANOEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: JOSEPHA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: ESPÓLIO DE PAULINA DE 

OLIVEIRA E JOÃO MARTINHO DE OLIVEIRA Endereço: RUA XV DE 

NOVEMBRO, 598, LUIZA DE OLIVEIRA E FARIA, CENTRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: ESPÓLIO DE LUIZ NÉLIO DA COSTA E JOÃO 

MARCOS DE OLIVEIRA, Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 598, 

REPRESENTADO LUIZA DE OLIVEIRA E FARIA, CENTRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 PESSOAS A SEREM INTIMADAS (REQUERIDOS SEM 

ENDEREÇO CERTO E OUTROS INTERESSADOS): REQUERIDO(A): 

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro(a), casado(a), demais 

qualificações desconhecidas, estando em local incerto e não sabido; 

REQUERIDO(A): JOSÉ ARSENIO DA SILVA, brasileiro(a), casado(a), 

demais qualificações desconhecidas, estando em local incerto e não 

sabido; REQUERIDO(A): LINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 

casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em local incerto 

e não sabido; REQUERIDO(A): IVONE BORGES DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 

casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em local incerto 

e não sabido; REQUERIDO(A): LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em 

local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): ALEXANDRA GARCETE DE 

OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, 

estando em local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): DIOMEDES 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais qualificações 

desconhecidas, estando em local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): 

MARIA EUZEBIA DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais 

qualificações desconhecidas, estando em local incerto e não sabido; 

REQUERIDO(A): MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ARAUJO, brasileiro(a), 

casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em local incerto 

e não sabido; REQUERIDO(A): HERCULANO DE ARAUJO, brasileiro(a), 
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casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em local incerto 

e não sabido; REQUERIDO(A): JUSTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, estando em 

local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): MANOEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais qualificações desconhecidas, 

estando em local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): JOSÉ RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais qualificações 

desconhecidas, estando em local incerto e não sabido; REQUERIDO(A): 

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), demais 

qualificações desconhecidas, estando em local incerto e não sabido; 

REQUERIDO(A): JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), 

demais qualificações desconhecidas, estando em local incerto e não 

sabido; REQUERIDO(A): TERCEIROS E OUTROS DESCONHECIDOS 

EVENTUALMENTE INTERESSADOS NA LIDE, residentes em local incerto e 

não sabido. FINALIDADES: 1) - INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS acima 

qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, compareçam de 

preferência devidamente acompanhados por Advogado e/ou Defensor 

Público devidamente constituído, a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

agendada para o dia 30/01/2019, às 13:00hs, que será realizada no 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES/MT, no CENTRO JUDICIÁRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS - CEJUSC .2) Advirta as partes Requeridas 

de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334). DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc... 

Em relação aos Requeridos com endereço certo, citem-se e intimem-se 

os(a) Requeridos(a) para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Já em relação aos 

Requeridos sem endereço certo, cite-se os por edital" . 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, Joel Soares Viana Junior 

(Analista Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 03 de dezembro de 2018 Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário F (Assinado Digitalmente) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006668-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER KILSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 . 

1006668-42.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 10.259,60 ESPÉCIE: 

[BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: KLEBER KILSON DA SILVA 

Endereço: VILA MARIANA, RUA DOS TUIUIS, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa 

Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, para ciência e 

cumprimento do despacho retro exarado (ID 16805465). Cáceres, 3 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001740-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LACERDA NUNES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 
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PROCESSO n. 1001740-48.2018.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Endereço: NEW HOLLAND MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, 11825, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE 

OLIVEIRA 11825, CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA - PR - CEP: 81170-901 

POLO PASSIVO: Nome: LUCIANO LACERDA NUNES Endereço: RUA 

VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 174, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-180 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa 

Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com fito de 

requerer que o Nobre causídico preste maiores esclarecimentos acerca 

da localização da referida fazenda, no prazo de 10 dias, uma vez que ao 

consultar os Oficiais de Justiça os mesmos informaram não conhecer o 

local indicado. Cáceres, 3 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000415-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON FELIX DUTRA (AUTOR(A))

BELQUIZ ANTONIETA COELHO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALFREDO ZOCCOLI (RÉU)

MARIA TEREZINHA DE FARIAS (RÉU)

FRANCISCO CARLOS LOPES LOURENCO (RÉU)

CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN (RÉU)

BERNARDINO RYBA (RÉU)

MARISA ALVES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA SENTENÇA 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 . 

1000415-72.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 42.377,42 ESPÉCIE: 

[CONDOMÍNIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

DILSON FELIX DUTRA Endereço: Rua Cel. José Dulce, 68, centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: BELQUIZ ANTONIETA COELHO 

DUTRA Endereço: Rua Cel. José Dulce, 68, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN 

Endereço: CASTRO ALVES, 342, SANTA IZABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-100 Nome: FRANCISCO CARLOS LOPES LOURENCO Endereço: 

GUATEMALA, 25, JARDIM TROPICAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-140 

Nome: MARIA TEREZINHA DE FARIAS Endereço: ALFENAS, 280, CASA 

10, JD MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-600 Nome: JOSE ALFREDO 

ZOCCOLI Endereço: DA LIBERDADE, 141, CASA, RES JARDIM TANGARA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARISA ALVES DA SILVA 

Endereço: ANTONIO MARIA COELHO, 5581, APTO 1802, CARANDA 

BOSQUE, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79031-007 Nome: BERNARDINO 

RYBA Endereço: ANTONIO MARIA COELHO, 5581, APTO 1802, CARANDA 

BOSQUE, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79031-007 Impulsiono os autos 

para intimar as Partes Integrantes da Lide, na pessoa de seus Advogados, 

para ciência acerca da sentença exarada (ID 11962072). Cáceres, 3 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000415-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON FELIX DUTRA (AUTOR(A))

BELQUIZ ANTONIETA COELHO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALFREDO ZOCCOLI (RÉU)

MARIA TEREZINHA DE FARIAS (RÉU)

FRANCISCO CARLOS LOPES LOURENCO (RÉU)

CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN (RÉU)

BERNARDINO RYBA (RÉU)

MARISA ALVES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA SENTENÇA 

Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1000415-72.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 42.377,42 ESPÉCIE: 

[CONDOMÍNIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

DILSON FELIX DUTRA Endereço: Rua Cel. José Dulce, 68, centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: BELQUIZ ANTONIETA COELHO 

DUTRA Endereço: Rua Cel. José Dulce, 68, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN 

Endereço: CASTRO ALVES, 342, SANTA IZABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-100 Nome: FRANCISCO CARLOS LOPES LOURENCO Endereço: 

GUATEMALA, 25, JARDIM TROPICAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-140 

Nome: MARIA TEREZINHA DE FARIAS Endereço: ALFENAS, 280, CASA 

10, JD MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-600 Nome: JOSE ALFREDO 

ZOCCOLI Endereço: DA LIBERDADE, 141, CASA, RES JARDIM TANGARA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARISA ALVES DA SILVA 

Endereço: ANTONIO MARIA COELHO, 5581, APTO 1802, CARANDA 

BOSQUE, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79031-007 Nome: BERNARDINO 

RYBA Endereço: ANTONIO MARIA COELHO, 5581, APTO 1802, CARANDA 

BOSQUE, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79031-007 Impulsiono os autos 

para intimar as Partes Integrantes da Lide, na pessoa de seus Advogados, 

para ciência acerca da sentença exarada (ID 11962072). SENTENÇA: 

"Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ajuizada 

por DILSON FÉLIX DUTRA e sua esposa BELQUIZ ANTONIETA COELHO 

DUTRA em face de CRISTIANE ZUCHIERI e Outros. Inicialmente, a parte 

autora informou que no tocante a sua pretensão houveram anuentes e os 

mencionou no processo: “a) Aloísio Costa Alves brasileiro, portador do RG 

988.692 SSP/MT e CPF sob o n.º 049.623.708-04, e sua cônjuge Amélia 

Borges Alves brasileira, portadora do RG 6.493.546 SSP/SP e CPF 

572.255.401-49 residentes e domiciliados nesta cidade; b) Edilene de 

Jesus Mendes Guimarães, brasileira, portadora do RG 561.522 SSP/MT e 

CPF sob o n.º 406.601.841-68, residente e domiciliada nesta cidade, 

representada por David Feliz Dutra, conforme instrumento público de 

procuração registrada no livro n. 0475-P, fls. 184, no 2º Ofício de Notas de 

Porto Velho/RO; c)Wagner Luiz de Almeida, brasileiro, portador do RG. 
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077193 SSP/MT e CPF sob o n. 155.745.551-15, residente e docmiliado 

nesta cidade, representado por David Feliz Dutra, conforme instrumento 

público de procuração registrada no livro n. 0475-P, fls. 079, no 2º Ofício 

de Notas de Porto Velho/RO. d) Luiz Gilson Ribeiro, brasileiro, portador do 

RG 007.877 SSP/MT e CPF sob o n.º 142.230.311-04, residente e 

domiciliado nesta cidade e sua cônjuge Elsa Beltrame Ribeiro, brasileira, 

portadora do RG 356.017-1 SSP/MT e CPF 129.374.181-04, representados 

por David Feliz Dutra, conforme instrumento público de procuração 

registrada no livro n. 063-A, fls. 84/84vº, no 1º Tabelionato de Imóveis de 

Rondonópolis/MT; e) Álvaro José Amaral brasileiro, portador do RG. 

16429888 SSP/SPe CPF. 326.134.901-87 e sua cônjuge Andrea Cristina 

Ribeiro do Amaral, brasileira, portadora do RG 877.526 SSP/MT, ambos 

residentes e domiciliados nesta cidade; f) Libanio Martins, brasileiro, 

portador do RG 511197 SSP/MS e CPF 404.201.751.72 residente e 

domiciliado nesta cidade; g) Espólio de Francismo Osmiro Moreira e Regina 

Maria Dias Moreira, representado por Ronaldo Dias Moreira, brasileiro, 

portador do RG 930846 SSP/MT e CPF 650.184.431-20, Claudia Maria Dias 

Moreira, brasileira, portador do RG 868715 SSP/MT e CPF 829.137.301-91 

e José Eduardo Dias Moreira, brasileiro, portador do RG 140.3193-0 

SSP/MT e CPF 718.691.311-34, todos residentes e domiciliados nesta 

cidade.” Não obstante, transcrevo a sinopse fática apresentada na inicial: 

“Excelência, conforme se infere da matrícula 23.079, perante o Cartório do 

1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, os Requerentes 

adquiriram a porção de 0.6878,69 has, averbação R.20-M 23.079, da 

pessoa de Thereza Cardeliquio, bem como adquiriram a porção de 

0,6842,52 has, averbação R.22-M 23.079, das pessoas de Luiz Plácido 

Pinto Junior e sua esposa Rosane Costa Marques Pinto, restando 

consignado no momento da transferência que ambos os imóveis 

permancem em condomínio dentro da área maior, que totaliza 30has. 

Nesse sentido, oportuno traçar breve histórico da matrícula 23.079 (anexo 

I), a fim de demonstrar como se deu a constituição do condomínio sobre a 

área dos Requerentes, e que atualmente não possui mais razão de existir, 

consoante se demonstrará adiante. Inicialmente, cumpre informar que a 

matrícula 23.079 possui um total de área de 30,00has (trinta hectares), 

que fora desmembrada de área maior de 55.9498 has em meados do ano 

de 1989 (cadeia dominial constante no anexo I), sendo originalmente 

propriedade das pessoas de Sebastião Augusto dos Santos Cintra e 

Tereza Rodrigues dos Santos Cintra. Já no final do ano de 1989, os 

proprietários originários transferiram a totalidade de 30,00 has às pessoas 

de Francisco Osmiro Moreira e sua esposa Regina Maria Dias Moreira, que 

foram os responsáveis por iniciar diversas transferências de quantidades 

variáveis de terras, mas sempre em quantidade inferior ao módulo rural 

estabelecido no art. 8º da Lei nº 5868/74, razão porque os imóveis 

transferidos constam como pertencentes ao todo de 30,00 has e ficando 

em condomínio desde então. Por sua vez, Francisco Osmiro Moreira e 

Regina Maria Dias Moreira, quando casados, procederam as 

transferências de terras registradas conforme R.2-M 23079, R.3-M 23079, 

R.4-M 23079, R.7-M 23079, R.8-M 23079, R.9-M 23079, devidamente 

averbadas na matrícula 23079. Após o divórcio, Regina Maria Dias Moreira 

continou realizando tranferências de sua quota parte (R.5-M 23079), 

conforme R.10-M 23079, R.11-M 23079, R.14-M 23079, R.15-M 23079 e 

R.17-M 23079. Registre-se que Francisco Osmiro Moreira e Regina Maria 

Dias Moreira, faleceram, passando a posse da porção que lhes cabia aos 

seus herdeiros, quais sejam seus filhos em comum, Ronaldo Dias Moreira, 

Cláudia Maria Dias Moreira e José Eduardo Dias Moreira. Por óvio, em face 

do Princípio da Droit Saisine, princípio nortador do Direito das sucessões, a 

posse transferiu-se imediatamente aos herdeiros quando da abertura da 

sucessão, portanto, independente da existência de inventário, o espólio 

pode responder pelas questões referentes ao patrimônio dos falecidos. 

Nesse contexto, ocorreram sucessivas transferências de terras desde o 

ano de 1989, estando todas devidamente averbadas na matrícula 23.079, 

incluindo-se as averbações que se referem às transferências feitas aos 

Requerentes, quais sejam, averbação R.20-M 23.079 realizada em 2006 e 

averbação R.22-M 23.079 realizada em 2007. Ocorre Excelência, que é 

desejo destes Requerentes obter a extinção do condomínio no que 

concerne às áreas de terras ora denominados Chácara Pousada do 

Candinho 01 e Chácara Pousada do Candinho 02 refente às averbações 

R.20-M e R.22-M da matrícula 23.079, tendo em vista que a existência de 

condomínio rural vem causando prejuízo ao livre exercício do direito à 

propriedade. Importante frisar que o objeto da presente demanda é tão 

somente para extinguir o condomínio que existe, apenas e tão somente, 

sobre as porções de terra referentes às áreas de 0,6878,69 has e 

0,6842,52 has, com averbações R.20-M 23.079 e R.22-M 23.079 na 

matrícula 23.079, constante às fls. 55, Livro nº. 2, perante o Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, portanto, o condomínio da 

matrícula deverá continuar existindo. Ou seja, com a extinção do 

condomínio sobre as partes ideais pertencentes aos Requerentes, deverá 

ocorrer, em consequência, o desmembramento das áreas para originar 

nova matrícula. Sopese-se que a maioria dos proprietários de áreas de 

terras pertencentes ao condomínio de 30,00 has manifestaram-se 

anuência pela extinção do condomínio rural das áreas dos Requerentes, 

conforme consta dos termos de anuências em anexos. Os que ainda não 

se manifestaram é porque não foi possível localizá-los. Insta salientar que 

vários os proprietários possuem procurador em comum, o sr. David Felix 

Dutra, que assinou o termo de anuência em consonância com os poderes 

conferidos pelas procurações públicas constantes em anexo. Por óbvio 

que aqueles que se manifestaram favoráveis através dos termos de 

anuências com assinaturas devidamente reconhecidas firmas não 

precisarão serem citados, devendo recair a citação apenas sobre aqueles 

que não foi possível conseguir as anuências pelo de não ter contato com 

tais pessoas. Ademais, o próprio Código Civil assegura em seu art. 1.320, 

caput, que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa 

comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas 

da divisão”, configurando, portanto, verdadeiro direito potestativo do 

condômino promover a ação de divisão ou extinção de condomínio. Doutro 

giro, conforme será detalhado adiante, o condomínio rural incidente sobre 

os imóveis dos Requerentes não possui mais razão de existir, tendo em 

vista que a localidade em que se insere a propriedade averbada sobre 

R.20-M 23.079 e R 22.-M 23.079 foi totalmente integrada na área urbana 

do município de Cáceres/MT, conforme Lei Municipal nº 2.227/09 e 

Atestado fornecido pela prefeitura municipal 001/011. Nesse sentido, com 

fundamento no art. 1320 do CC e nas Lei Municipal nº 2.227/09 é de rigor a 

declaração de extinção de condomínio das áreas de 0.6878,69 has 

(R.20-M 23.079) e 0,6842,52 has (R 22.-M 23.079), propriedades dos 

Requerentes.” Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o 

quanto segue: “1. Preliminarmente, requer requer seja concedida a 

extinção de condomínio sobre as áreas acima descritas, por meio da 

concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, com fulcro no art. 

311, inciso IV do CPC em caráter liminar determinando-se a extinção do 

condomínio existente, apenas e tão somente, sobre as porções de terra 

referentes às áreas de 0,6878,69 has e 0,6842,52 has, com averbações 

R.20-M 23.079 e R.22-M 23.079 na matrícula 23.079, constante às fls. 55, 

Livro nº. 2, perante o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Cáceres/MT, pertencentes aos Requerentes, com o seu consequente 

desmembramento para originar nova matrícula. 2. Requer a citação dos 

condôminos que não apresentaram anuência, devendo os mesmos serem 

citados via edital. 3. Caso Vossa Excelência entenda necessário, que 

proceda com a intimação dos demais condôminos que anuíram com a 

extinção do condomínio das partes ideais pertencentes aos Requerentes. 

4. Requer a dispensa de audiência de concilição/mediação prevista pelo 

artigo 310 do CPC por se tratar de matéria de direito que não demanda a 

necessidade tal ato e, consequentemente, requer o averbações R.20-M 

23.079 e R.22-M 23.079 na matrícula 23.079, constante às fls. 55, Livro nº. 

2, perante o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, 

com fulcro no art. 355, inciso I do CPC, pertencentes aos Requerentes, 

com o seu consequente desmembramento para originar nova matrícula.. 5. 

NO MÉRITO, requer seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a 

presente demanda, determinando-se a extinção de condomínio existente, 

apenas e tão somente, sobre as porções de terra 0,6878,69 has e 

0,6842,52 has, com averbações R.20-M 23.079 e R.22-M 23.079 na 

matrícula 23.079, constante às fls. 55, Livro nº. 2, perante o Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, com fundamento no art. 

1.320 do CC, pertencentes aos Requerentes, com o seu consequente 

desmembramento para originar nova matrícula. 6. Expedição de ofício ao 

Cartório do 1ºOfício para QUE PROCEDA A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA 

23079 E O DESMEMBRAMENTO DAS PARTES IDEIAIS pertencentes aos 

Requerentes referentes às porções de terra de 0,6878,69 has e 

0,6842,52 has, com averbações R.20-M 23.079 e R.22-M 23.079 na 

matrícula 23.079, constante às fls. 55, Livro nº. 2 do CRI. 7. Protesta 

provar o alegado por meio de todas as provas em direito admitidas, 

sobretudo pela documentação ora anexa” Com a inicial, vieram 

documentos. No despacho proferido no id. 4640999 - Pág. 1 o Juízo 

franqueou a emenda da inicial, a fim de que a parte promovesse a juntada 

do comprovante de recolhimento das custas iniciais. A falta foi suprida no 
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id. 4654468. No id. 5525394 foi deliberado pelo recebimento da inicial, bem 

como foi postergada a análise do pedido de tutela de evidência. Quanto a 

citação, verifica-se que a ré Maria Terezinha foi citada no id. (6840010 - 

Pág. 1); José Alfredo (id. 6840652 - Pág. 1); Marisa Alves (id. 7129233 - 

Pág. 1). Bernardino e Cristiane foram citados por Edital (id. 8189554). 

Sobreveio ainda cartas de anuência ao pedido deduzido na inicial, 

firmadas pelos réus Maria Terezinha e José Alfredo (vide ids. 8237442 - 

Pág. 1 e 8237442 - Pág. 2). Em audiência realizada no id. 9166926 houve a 

declaração de anuência firmada por Marisa Alves e Bernadino Ryba. Já o 

réu Francisco Carlos foi citado conforme se verifica no id. 10079621. O 

mesmo, em audiência realizada no id. 10149228 manifestou 

expressamente a sua anuência quanto a pretensão deduzida na inicial. 

Por fim, considerando que a requerida Cristiane Zuchieri Bressan, citada 

por edital, não compareceu ao feito, foi-lhe nomeada a Defensoria Pública 

que apresentou a defesa por negativa geral no id. 11830568. É a síntese 

do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE EXTINÇÃO 

DE CONDOMÍNIO ajuizada por DILSON FÉLIX DUTRA e sua esposa 

BELQUIZ ANTONIETA COELHO DUTRA em face de CRISTIANE ZUCHIERI e 

Outros. Em tela há a pretensão de extinção de condomínio, através de 

qual, os autores pretendem que seu imóvel composto das áreas de 

0,6878,69 e 0,6842.52, contidas, respectivamente, na matrícula 23.079 

com averbações R20 M e R 22 sejam extraídas da raiz registral atual para 

formarem um novo registro autônomo. Inicialmente é preciso estabelecer 

que se enquadra ao conceito de condomínio o bem divisível ou indivisível 

sobre o qual a propriedade é atribuída de forma simultânea a mais de uma 

pessoa. Nos dizeres de Caio Mário da Silva Pereira, ter-se-á condomínio 

"quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada 

uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada uma das partes". 

(Caio M. S. Pereira, Instituições, v. 4, p. 160; Lafayette, Direito das Coisas). 

In casu pode-se atribuir ao imóvel indicado na inicial o conceito de 

condomínio. Pela verificação do inteiro teor da matrícula do imóvel indicado 

na inicial (n° 23.079), cuja juntada encontra-se no id. 4638825, verifica-se 

por todo o seu teor que pequenas frações do imóvel foram sendo 

transmitidas à pessoas diversas, havendo assim, a concorrência de 

proprietários sobre a mesma área de propriedade. Portanto, dada a 

pluralidade de proprietários sobre o mesmo imóvel, consubstanciado está 

que a área maior indicada na inicial se trata de condomínio. Em sendo 

condomínio, a inicial retrata a vontade dos requerentes em não mais fazer 

parte da mencionada comunhão de proprietários sobre a área de modo 

que pretende o desmembramento de sua fração para a formação de um 

título de propriedade autônomo e desvinculado do condomínio. Pois bem. 

Quanto a pretensão exposta na inicial, desde já é preciso assinalar que o 

pedido contou com franco apoio dos condôminos, pois desde a petição 

inicial houve a apresentação da anuência dos seguintes condôminos: a) 

Aloísio Costa Alves brasileiro, portador do RG 988.692 SSP/MT e CPF sob 

o n.º 049.623.708-04, e sua cônjuge Amélia Borges Alves brasileira, 

portadora do RG 6.493.546 SSP/SP e CPF 572.255.401-49 residentes e 

domiciliados nesta cidade; b) Edilene de Jesus Mendes Guimarães, 

brasileira, portadora do RG 561.522 SSP/MT e CPF sob o n.º 

406.601.841-68, residente e domiciliada nesta cidade, representada por 

David Feliz Dutra, conforme instrumento público de procuração registrada 

no livro n. 0475-P, fls. 184, no 2º Ofício de Notas de Porto Velho/RO; 

c)Wagner Luiz de Almeida, brasileiro, portador do RG. 077193 SSP/MT e 

CPF sob o n. 155.745.551-15, residente e docmiliado nesta cidade, 

representado por David Feliz Dutra, conforme instrumento público de 

procuração registrada no livro n. 0475-P, fls. 079, no 2º Ofício de Notas de 

Porto Velho/RO. d) Luiz Gilson Ribeiro, brasileiro, portador do RG 007.877 

SSP/MT e CPF sob o n.º 142.230.311-04, residente e domiciliado nesta 

cidade e sua cônjuge Elsa Beltrame Ribeiro, brasileira, portadora do RG 

356.017-1 SSP/MT e CPF 129.374.181-04, representados por David Feliz 

Dutra, conforme instrumento público de procuração registrada no livro n. 

063-A, fls. 84/84vº, no 1º Tabelionato de Imóveis de Rondonópolis/MT; e) 

Álvaro José Amaral brasileiro, portador do RG. 16429888 SSP/SPe CPF. 

326.134.901-87 e sua cônjuge Andrea Cristina Ribeiro do Amaral, 

brasileira, portadora do RG 877.526 SSP/MT, ambos residentes e 

domiciliados nesta cidade; f) Libanio Martins, brasileiro, portador do RG 

511197 SSP/MS e CPF 404.201.751.72 residente e domiciliado nesta 

cidade; g) Espólio de Francismo Osmiro Moreira e Regina Maria Dias 

Moreira, representado por Ronaldo Dias Moreira, brasileiro, portador do RG 

930846 SSP/MT e CPF 650.184.431-20, Claudia Maria Dias Moreira, 

brasileira, portador do RG 868715 SSP/MT e CPF 829.137.301-91 e José 

Eduardo Dias Moreira, brasileiro, portador do RG 140.3193-0 SSP/MT e 

CPF 718.691.311-34, todos residentes e domiciliados nesta cidade. Não 

obstante, no curso do processo houve a manifestação de anuência dos 

seguintes requeridos/condôninos: - Maria Terezinha e José Alfredo (ids. 

8237442 - Pág. 1 e 8237442 - Pág. 2); - Marisa Alves e Bernadino Ryba 

(id. 9166926). - Francisco Carlos (id. 10149228). Apenas a ré Cristiane, 

que foi citada por edital, e para a qual foi nomeado curador especial, ante 

a sua revelia é que formulou defesa por meio daquele, mas por negativa 

geral! Em outras palavras, a defesa da requerida em questão não trouxe à 

lume qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito invocado 

na inicial (art. 373, II do Código de Processo Civil). Fato é que a extinção do 

condomínio é juridicamente possível, conforme prevê o ordenamento 

jurídico. Senão, vejamos: O Código Civil possui a seguinte disposição: “Art. 

1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa 

comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas 

da divisão. § 1o Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa 

comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação 

ulterior. § 2o Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida 

pelo doador ou pelo testador. § 3o A requerimento de qualquer 

interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a 

divisão da coisa comum antes do prazo.” Conforme estabelecido na 

disposição acima, a qualquer tempo – salvo disposição consensual de 

vedação à divisão – poderá qualquer dos condôminos exigir a divisão de 

coisa comum. Pela redação do dispositivo, nota-se que o direito a 

separar-se do condomínio constitui-se direito potestativo do condômino e 

conforme lições doutrinárias tal direito estaria associado ao pressuposto 

de que ninguém deve ser obrigado a viver em comunhão. Nesse sentido: 

“A ação de divisão tem por objetivo extinguir o condomínio, atribuindo a 

cada consorte a sua fração no todo, em correspondência às respectivas 

partes ideais, transformando a cota ideal de cada consorte sobre o imóvel 

comum em “parte concreta e determinada”. Ao condômino assiste o direito 

de exigir a divisão, quando os demais consortes não atenderem 

amigavelmente a sua pretensão, já que ninguém pode ser constrangido a 

viver em comunhão. Pressuposto básico da demanda divisória é a 

existência de domínio sobre a coisa” (TJMG – Ap. cível n. 

1.0249.06.50005-3/001, Rel. Des. Antônio de Pádua, J. em 13.07.2007). A 

propósito do tema, ensina Antônio Cláudio da Costa Machado: “A divisória 

é o procedimento especial de jurisdição contenciosa por cujo intermédio se 

busca fazer valer o direito subjetivo estabelecido no art. 1.320, caput, 

primeira parte, do CC, que dispõe: “A todo tempo será lícito ao condômino 

exigir a divisão da coisa comum (...)”” (Código de processo civil 

interpretado. Barueri, SP:Manole, 2006. P. 1527). Já Caio Mário da Silva 

Pereira, em sua obra instituições do Direito Civil, 18ª ed., Ed. Forense, 

2004, p. 180/181, “A comunhão não é a modalidade natural da 

propriedade. É um estado anormal (Clóvis Biviláqua), muito frequentemente 

gerador de rixas e desavenças, e fomentador de discórdias e litígios. A 

propósito, vige então a ideia central que reconheceu aos condôminos o 

direito de lhe por termo”. Em suma, a questão posta em Juízo reflete a 

expressão de direito potestativo da parte autora em não mais se ver 

vinculada a condomínio. Reverbero ainda que, mesmo se tratando de 

direito potestativo, pertinente o registro de que sua pretensão não recebeu 

qualquer resistência nos autos, mas do contrário, houve majoritária 

adesão dos condôminos. Ademais, conforme Memorial Descritivo juntado 

no id. 4639631 verifica-se que as frações do imóvel pertencentes aos 

autores admitem cômoda divisão em relação ao todo, sem que para isso 

seja necessária a plena extinção do condomínio, mas apenas, desvincular 

as frações dos autores em relação ao todo (condomínio). Referida 

conclusão faz-se, além da análise do memorial descritivo, mediante a 

ausência de objeção de quaisquer dos interessados que poderiam ter 

suscitado qualquer fatos de impedimento ou prejuízo aos demais 

condôminos, mas, como já mencionado, manifestaram-se anuentes à 

pretensão. Com efeito, a procedência da ação é medida que se impõe 

porquanto manifesto o interesse em não mais pertencer ao condomínio, 

não havendo objeção e tampouco impedimento legal para tanto, mas de 

outro lado, há permissão legal (art. 1.320/CC) e a ação está devidamente 

instruída com a prova de registro de propriedade do imóvel (id. 4638825) e 

respectivo memorial descritivo (id. 4639631). Em todo o caso, quando da 

demarcação física da área a ser desmembrada, mormente quando do 

levantamento de marcos divisórios, necessário será que a parte autora 

observe rigorosamente os limites de confrontações com os imóveis 

circunvizinhos de modo a evitar qualquer prejuízo à terceiros, adotando-se 

como parâmetro o memorial descritivo e tamanho de área levado à efeito 

no registro originário (matrícula 23.079). Eventual transposição aos limites 
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de confrontações e qualquer outro prejuízo à terceiros poderá ser 

suscitado em demanda judicial própria independente da coisa julgada 

nesta demanda. É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 487, I 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e determino o 

que segue: - DETERMINO o DESMEMBRAMENTO das frações de área 

indicadas nas seguintes averbações: R20M e R22M da matrícula 23.079 a 

fim de que formem uma única matrícula (autônoma) em nome dos autores. 

As despesas de registro deverão ser suportadas pelos requerentes. 

Custas e despesas processuais deverão ficar a cargo dos requerentes, 

porquanto, não houve resistência da parte contrária. Da mesma forma, 

amparando-me ainda ao princípio da causalidade, deixo de impor 

honorários de sucumbência à parte contrária. P. R. I. Após o trânsito em 

julgado, instrua o ofício à ser encaminhado ao Cartório de Registro de 

Imóveis com a cópia da inicial, inteiro teor da matrícula do imóvel e memorial 

descritivo. Em seguida, arquive-se após as formalidades legais". 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, MARLI PEREIRA NOBRE, 

digitei. Cáceres, 3 de dezembro 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91419 Nr: 6564-82.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL-PREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURILEU LUIZ DA SILVA, ILZA MARIA 

CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, tomarem 

conhecimento da Perícia agendada conforme petição a seguir transcrito... 

Celso Silva, coloca-se à disposição entre os dias 12 de dezembro de 2018 

no período da manhã entre as 9:30 até as 10:30 horas em seu escritório à 

Rua João Pessoa n.22-centro, para acompanhamento no imóvel onde será 

efetuada a avaliação com a presença dos assistentes das partes 

interessadas, por favor ficarei no aguardo do contato das partes.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002984-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA JOSE RAMOS LEITE (AUTOR(A))

MARCIO LUIZ RAMOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

M. E. D. S. O. (RÉU)

J. R. D. O. (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

HERCULANO DE ARAUJO (RÉU)

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Alexandra Oliveira de Souza (RÉU)

ESPÓLIO DE PAULINA DE OLIVEIRA E JOÃO MARTINHO DE OLIVEIRA 

(RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)

I. D. O. A. (RÉU)

APARECIDO ANASTACIO (RÉU)

L. D. O. E. F. (RÉU)

ESPÓLIO DE LUIZ NÉLIO DA COSTA E JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA, 

(RÉU)

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Lino Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

CELINA CRUZ DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 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 . 

1002984-12.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

MAIZA JOSE RAMOS LEITE Endereço: Rua São Miguel,, 21, Quadra 04, 

lote 01,, marajoara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARCIO LUIZ 

RAMOS LEITE Endereço: Rua São Miguel, n 21, Quadra 04, lote 01, 

marajoara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA Endereço: desconhecido Nome: José 

Arsenio da Silva Endereço: desconhecido Nome: Luiza de Oliveira e Faria 

Endereço: desconhecido Nome: Lino Rodrigues de Oliveira Endereço: 

desconhecido Nome: Ivone Borges de Oliveira Endereço: desconhecido 

Nome: LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: 

Alexandra Garcete de Oliveira Endereço: RUA JARDIM SANTO INACIO, 

480, CONJUNTO BONANÇA, JARDIM BONANÇA, CAMPO GRANDE - MS - 

CEP: 79092-160 Nome: Diomedes Rodrigues de Oliveira Endereço: 

desconhecido Nome: Maria Euzebia da Silva Oliveira Endereço: 

desconhecido Nome: Maria Augusta de Oliveira Araujo Endereço: 

desconhecido Nome: HERCULANO DE ARAUJO Endereço: desconhecido 

Nome: ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: 

Alexandra Oliveira de Souza Endereço: desconhecido Nome: Edith Oliveira 

de Souza Endereço: desconhecido Nome: DINAMERICO VERISSIMO DE 

SOUZA Endereço: Rua 31 de Março, 10, DA PONTE, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: Izabel de Oliveira Anastacio Endereço: desconhecido 

Nome: APARECIDO ANASTACIO Endereço: desconhecido Nome: VICENTE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: CELINA CRUZ 

DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: Justina Rodrigues de 

Oliveira Endereço: desconhecido Nome: MANOEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: JOSEPHA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: ESPÓLIO DE PAULINA DE 

OLIVEIRA E JOÃO MARTINHO DE OLIVEIRA Endereço: RUA XV DE 

NOVEMBRO, 598, LUIZA DE OLIVEIRA E FARIA, CENTRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: ESPÓLIO DE LUIZ NÉLIO DA COSTA E JOÃO 

MARCOS DE OLIVEIRA, Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 598, 

REPRESENTADO LUIZA DE OLIVEIRA E FARIA, CENTRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Senhor(a): RÉU: ALEXANDRA OLIVEIRA DE SOUZA, A 

presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 
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termos do processo acima indicado, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 02 Data: 

30/01/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. 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 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Cáceres-MT, 3 de dezembro de 2018. 

Atenciosamente, Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação de 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006675-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006675-34.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ROSENILDA CORREIA DA SILVA Vistos etc. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão fundada no DEC. 911/69, ajuizada por 

ADMINISTRADORA DE CONSPORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de 

ROSENILDA CORREIA DA SILVA. Fica a parte intimada para emenda a 

inicial no prazo de 15 dias, acostando aos autos planilha atualizada da 

dívida, realizando amortização dos juros relativos às parcelas vincendas. 

No mesmo prazo, nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, fica intimada para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso cumpra as 

determinações, fica desde já analisado o pedido de liminar nos seguintes 

termos: Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em 

favor do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada 

como depositário pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito 

público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida 

liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, 

nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça limitar-se ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte Autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 02 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004281-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - 831.812.291-72 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004281-54.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

EDITH SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A PROCURADOR: 

GUSTAVO AMATO PISSINI Vistos etc. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA onde se pretende a execução da sentença proferida pela 12ª 

Vara Cível do DF, em ação civil pública proposta pelo IDEC em desfavor do 

Banco do Brasil, cujo trânsito em julgado teria ocorrido em 27.10.2009. A 

sentença teve por objeto a análise da questão inerente a ressarcimento de 

prejuízos decorrentes da implantação de plano econômico no ano de 1989 

(Plano Verão). Pois bem. Em recente decisão monocrática nos autos do 

Recurso Extraordinário n. 632.212/SP o Min. Gilmar Mendes, proferiu a 

seguinte determinação: “Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo 

apresentado nos presentes autos, que visa solucionar as inúmeras 

controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos 

de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos 

(Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Na ocasião, determinei o 

sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo 

a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à 

proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem 

competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a 

matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre que, 

mesmo após o citada determinação, os órgãos judicantes de origem tem 

dado prosseguimento às liquidações e execuções das decisões sobre a 
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matéria, o que tem prejudicado a adesão ou ao menos o livre 

convencimento dos particulares sobre o acordo em questão. Destaque-se, 

como já ressaltado, que o acordo tem como objetivo maior garantir o 

equilíbrio do Sistema Financeiro Nacional, tendo em vista o imenso número 

de ações a respeito do tema, bem como resguardar o interesse dos 

particulares envolvidos ao recebimento célere dos valores devidos. 

Nesses termos, entendo necessária a suspensão de todos os processos 

individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que 

versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, 

data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos 

interessados.” (g.n.). Deste modo, sem mais delongas, necessário se faz 

cumprir a decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal de 

sorte que DETERMINO a SUSPENSÃO desta ação, pelo prazo de 24 

meses, com efeitos a partir do dia 05.02.2018. Intimem-se as partes. 

Arquive-se provisoriamente. Desarquive-se por ocasião do decurso do 

prazo e promova, na ocasião, nova conclusão. Cáceres/MT., 02 de 

dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001749-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

HELIZANGELA POUSO GOMES (EXECUTADO)

G.C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001749-78.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: G.C. MARQUES PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES, 

HELIZANGELA POUSO GOMES Vistos etc. Nos termos do art. 921, inciso III 

do Código de Processo Civil, DEFIRO a SUSPENSÃO DO PROCESSO 

solicitada pelo credor, período em que também opera-se a suspensão do 

prazo prescricional (art. 921, §1°). Arquive-se, sem baixa, até últerior 

indicação de bens. Cáceres/MT., 02 de dezembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002518-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO ZANATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002518-18.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALERIO ZANATA RÉU: GRAMARCA VEICULOS LTDA, GENERAL 

MOTORS DO BRASIL Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C.C DANOS MORAIS ajuizada por VALÉRIO ZANATA em face de 

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. Em 

síntese, narra a inicial que o autor no mês de Março de 2017 teria 

adquirido junto a primeira ré o veículo CRUZE LTZ, 1.4 Turbo Ecotec, 

marca GM, ano de fabricação 2016, modelo 2017, no valor R$ 97.000,00 

(noventa e sete mil) reais. No entanto, alega que no primeiro mês de 

utilização do veículo o mesmo teria começado a apresentar defeitos de 

funcionamento, motivo pelo qual teria levado o veículo à concessionária 

para os reparos. O autor transcreveu as datas e motivos que o fizeram 

encaminhar o veículo para reparos, por cinco vezes: 03/05/2017 – 

CLIENTE ALEGA VEÍCULO FICANDO SEM PARTIDA – Feito todos os testes 

o veículo não apresentou defeito na bateria; 21/08/2017 – TROCA DE 

OLÉO DO MOTOR – 5.054 Quilômetros rodados; 05/02/2018 – PRIMEIRA 

REVISÃO ESPECIAL; 18/04/2018 – CLIENTE ALEGA VEÍCULO NÃO DÁ 

PARTIDA – Causa bateria sulfatada, não segura carga suficiente para 

manter as partidas do veículo – reprovada nos testes – substituição da 

bateria; 02/05/2018 – CLIENTE ALEGA VEÍCULO NÃO DÁ PARTIDA – 

Causa: bateria sulfatada, não segura carga suficiente para manter as 

partidas do veículo – reprovada nos testes, reparo: substituição da 

bateria; Em suma informa que até o momento não houve solução para os 

problemas, e ainda descreveu trecho de asserções que atribui a conversa 

realizada com um funcionário da requerida. Passo a transcrever: “Após 

várias ligações entre a própria concessionaria Requerida e a montadora 

Requerida, a esposa do Requerente conversou diretamente com o 

mecânico responsável que estava arrumando o veículo. Nessa conversa 

é possível perceber que o veículo já se encontrava na concessionaria 

havia 45 (quarenta e cinco) dias, sendo que o mecânico especializado 

informou que o veículo não apresentou a falha que foi relatada pelo 

Requerente. Confusa com a situação, a esposa do Requerente então 

indagou o mecânico da empresa Requerida para informar qual o defeito 

que o carro estava apresentando. O mecânico então respondeu da 

seguinte forma, transcrevo: “o que chegou pra mim aqui é que ele não da 

partida, de repente do nada descarrega tudinho, o sistema elétrico dele 

fica totalmente doido – e que seria uma manifestação ao descarrego da 

bateria, ou a bateria com problema – Nós fizemos um teste separado na 

bateria, não achamos defeito e fizemos um teste separado no carro e não 

achamos defeito.” Veja que o problema não foi detectado pela empresa 

Requerida, porém, o mecânico informou que havia um problema no 

veículo.” Enfim, após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o 

quanto segue: “a. Que seja DEFERIDA a Justiça Gratuita, pois o Autor é 

pobre no sentido jurídico da palavra e não possui condições de arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento; b. Seja JULGADA 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO condenando as empresas Requerida a 

devolver o valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil) reais, devidamente 

corrigido, valor correspondente ao que o Requerente gastou para comprar 

o veículo, conforme comprova nota fiscal anexa; c. Sucessivamente, 

acaso desacolhido o pedido anterior, o que se admite em homenagem ao 

princípio da eventualidade, sejam CONDENADOS os réus a solidariamente 

a substituir, trocando o veículo adquirido pelo Autor junto às Rés, 

identificado no documento anexo, por outro semelhante, de igual 

ano/modelo, marca, assim como, arcarem com os custos de tal transação; 

d. A condenação solidária dos réus ao pagamento dos DANOS MORAIS a 

ser prudentemente arbitrado por Vossa Excelência em valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil) reais; e. condenação solidária dos réus ao 

pagamento das custas processuais, incluindo as despesas com 

assistentes técnicos; f. condenação solidária dos réus ao pagamento dos 

honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

quantum total da condenação; g. A citação dos réus, nos endereços 

registrados no preâmbulo, com a observação do art. 334 do CPC, para, 

querendo, contestar, sob pena de revelia, bem como a designação de 

audiência de conciliação; h. A inversão do ônus da prova em favor do 

Autor, dada a sua condição de consumidor tecnicamente hipossuficiente;” 

Com a inicial, vieram documentos. Em deliberação inicial (id. 13544054 - 

Pág. 1) o Juízo determinou a complementação da inicial a fim de que o 

autor melhor justificasse seu pedido de tutela de urgência. O autor então 

fez a juntada de seu comprovante de renda (id. 13566094 - Pág. 1). No id. 

13774497 - Pág.1 o Juízo determinou que o autor promovesse a juntada do 

procedimento administrativo demandado no PROCON a fim de que fosse 

comprovado a existência de pretensão resistida. O autor então o fez no id. 

13798768 - Pág. 1. A inicial foi então recebida no id. 13876016 - Pág. 1. 

Citada, a requerida GRAMARCA VEÍCULOS apresentou contestação no id. 

15454289. Na oportunidade, arguiu a preliminar de carência de ação por 

ilegitimidade passiva (argumentando ser legitima apenas a fabricante); 

ilegitimidade passiva (fato do produto – responsabilidade da fabricante); 

Falta de interesse de agir (veículo reparado e serviços devidamente 

concluídos). Também impugnou a gratuidade da justiça deferida ao autor. 

Ao final, após arguir suas preliminares e refutar a matéria de mérito, 

postulou a improcedência da ação. Com a contestação, vieram 

documentos. Também citado, a ré GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 

apresentou contestação no id. 15519186. Na oportunidade arguiu a 

preliminar de falta de interesse de agir (o autor teria ingressado com a 

ação sem considerar que seu veículo foi reparado) e no mérito, tecer 

considerações visando a improcedência da ação. Com a contestação, 

vieram documentos. O autor impugnou a contestação no id. 15912707. No 
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id. 15920756 o Juízo intimou as partes para que manifestassem 

especificamente quanto as provas que pretendiam produzir no processo. 

A requerida então, no id. 16428683, apresentou solicitou a produção das 

seguintes provas: “1.1 Prova oral, consistente no depoimento pessoal da 

parte Autora para conceder a este juízo maiores informações acerca dos 

fatos alegados, pois a prova oral comprovará a ausência de direito ao 

recebimento das indenizações pleiteadas, especialmente por não restar 

comprovada suas alegações. 1.2 Prova Documental, tem o fito de 

resguardar esta parte ré de proceder com as suas diligências, para 

garantir a juntada de novos documentos probatórios, para comprovar os 

fatos extintivos, modificativos e impeditivos do alegado direito ora 

perquirido. 1.3 Prova Pericial Mecânica, a referida prova deverá ser 

realizada por perito devidamente qualificado, para constar a origem dos 

problemas alegados, bem como diagnosticar a existência ou não de 

fatores externos que podem ter dado causa as reclamações e ainda, 

certificar se os danos reclamados tornaram o produto inadequado ou 

impróprio para utilização e se foram definitivamente sanados conforme 

informado, sendo que os quesitos e assistente técnicos serão 

oportunamente apresentados após o deferimento da prova e o encargo de 

pagamento deve ser da parte autora, por se tratar de prova relacionada 

ao fato constitutivo do alegado direito.” A requerida GENERAL MOTORS no 

id. 16432106 solicitou a produção de prova pericial. Por fim, o autor no id. 

16586494 requereu a colheita de depoimento pessoal das partes, bem 

como a oitiva dos mecânicos que fizeram o reparo no veículo do autor; a 

produção ode prova documental e prova pericial. É a síntese. Decido. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS 

ajuizada por VALÉRIO ZANATA em face de GRAMARCA VEÍCULOS LTDA 

e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. Eis o momento para o 

saneamento. O Código de Processo Civil estabelece que: Art. 357. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. Aliás, Daniel Amorim Assumpção Neves assinala que “O 

saneamento – e agora também organização – do processo é realizado por 

meio de um ato processual complexo, como atestam os incisos do art. 357 

do Novo CPC, cabendo aos Juiz, nesse momento procedimental: resolver, 

se houver, as questões processuais pendentes; delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova, observado o 

art. 373 do Novo CPC; delimitar as questões de direito relevantes para a 

decisão do mérito; e, se necessário, designar audiência de instrução.” 

(Novo Código de Processo Civil comentado, artigo por artigo. Editora 

JusPodivm: 2016. Página 623). DAS PRELIMINARES As requeridas 

GRAMARCA e GENERAL MOTORS arguiram preliminares no sentido de 

estar a inicial carente das condições necessárias ao exercício da ação. 

Em suma, a GRAMARCA sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da ação, enquanto que a GENERAL MOTORS sustenta que o 

autor não dispõe de interesse de agir. Pois bem. No que tange as 

preliminares que refutam as condições da ação intentada pela autora, 

notadamente a ilegitimidade passiva e interesse de agir, atento à teoria da 

asserção, considerando que ao tempo do recebimento da inicial, foram 

verificados indícios mínimos de vinculação subjetiva entre as partes, 

eventual constatação em sentido contrário deverá levar a ação ao 

julgamento de improcedência. Nesse sentido: “(...) As condições da ação 

devem ser averiguadas segundo a teoria da asserção, sendo definidas da 

narrativa formulada inicial e não da análise do mérito da demanda. (...)” 

(REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016). Em suma, os argumentos que 

apresentados nas contestações que questionam o preenchimento das 

condições da ação estão intimamente ligados ao mérito de modo que a sua 

análise necessariamente implicará no cotejo dos demais elementos 

probatórios do processo de modo que a ação deve ter seu 

prosseguimento, notadamente a fim de que seja privilegiado o princípio da 

primazia das decisões de mérito (art. 4° do CPC) Dito isto, hei por bem 

refutar as preliminares que argumentam o não preenchimento das 

condições da ação. QUANTO A JUSTIÇA GRATUITA A requerida 

GRAMARCA argumenta que teria sido indevido o deferimento da justiça 

gratuita ao autor. Para tanto, chamou a atenção para a aquisição, pelo 

autor, de veículo de alto padrão, com custo superior a R$90.000,00, bem 

como pelo fato do autor estar sendo representado por Advogado 

particular. Acerca desta assertiva, aponto que também causou 

estranheza ao Juízo o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial, 

mormente diante da causa de pedir (aquisição de veículo novo). Não por 

outra razão, o Juízo determinou que o autor justificasse seu pedido de 

gratuidade, o que foi feito pelo autor no id. 13566094 - Pág.1, ocasião em 

que demonstrou ser servidor público da carreira militar, ostentando a 

renda mensal líquida de R$3.879,15. Diante deste quadro é que foi 

deferido o pedido de gratuidade da justiça, sendo certo que incumbiria 

então a parte contrária demonstrar circunstância diversa por ocasião da 

contestação - o que não foi feito. Ademais, a mera contratação de 

Advogado particular não constitui circunstância impeditiva ao deferimento 

do benefício da justiça gratuita, conforme precedentes do STJ. Assim 

sendo, como a requerida para impugnar o pedido de gratuidade não trouxe 

à lume qualquer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito invocado pelo autor, e apenas argumentando sua impugnação em 

relação ao veículo apreendido, cuja circunstância já teria sido objeto de 

ponderação pelo Juízo, deve-se então manter o deferimento da 

assistência judiciária gratuita em favor do autor. QUANTO A MATÉRIA 

CONTROVERTIDA Quanto aos pontos controvertidos, observo há plena 

controvérsia em torno da matéria de mérito ventilada na inicial de modo que 

a ação deverá elucidar se o veículo foi satisfatoriamente reparado, ou se 

ainda persistem defeitos, e neste último caso, se há a necessidade de 

substituição do veículo ou devolução do valor pago, conforme solicitado 

na inicial. Também deverá ser esclarecido se as manutenções realizadas 

no veículo causaram ao autor os alegados danos morais. Para tanto, hei 

por bem deferir a produção das seguintes provas, observando-se os 

requerimentos das partes. I- depoimento pessoal do autor, com as 

advertências legais (art. 385, §§ do CPC). II- Prova Testemunhal, conforme 

solicitado pelo autor. III – Prova documental, conforme solicitado pelo autor 

e a ré GRAMARCA. IV – PROVA PERICIAL, conforme solicitado por todas 

as partes. Anoto o prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor indique as 

testemunhas a serem ouvidas durante a audiência de instrução. Todavia, 

a audiência será designada em momento posterior a conclusão da prova 

pericial. Em relação a prova documental, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias, para que o autor e o réu GRAMARCA, promovam a juntada de novos 

documentos, caso queiram, ficando garantido o exercício do contraditório 

às partes diversas, pelo mesmo prazo, em relação aos documentos que 

efetivamente forem apresentados. No que toca o requerimento do autor de 

fornecimento do extrato de suas ligações telefônicas, faculto-lhe no prazo 

de 15 dias que demonstre a tentativa de obtenção dos dados através das 

operadoras de telefonia, e se tais negaram-lhe o atendimento – caso em 

que deverá postular ao juízo a requisição de tais informações. Ainda que o 

réu não tenha solicitado, delibero de ofício pela colheita do depoimento 

pessoal do autor, com as advertências legais (art. 385, §1°). Passo a 

deliberar sobre a prova pericial: NOMEIO a REAL BRASIL CONSULTORIA 

(www.realbrasilconsultoria.com.br), com endereço na Rua Gal. Odorico 

quadros, n° 37, Jardim dos Estados – CEP 79020-260, Campo Grande/MS, 

a fim de que disponibilize um perito(a) nestes autos para a realização de 

perícia no veículo. Intime-se para que ciente de seu encargo, apresente 

proposta de honorários; currículo; e dados profissionais (art. 465, §2°). 

Anote-se na intimação que 1/3 dos honorários periciais deverão ser 

custeados pelo Estado, eis que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita. Concomitante, deverão as partes indicar, caso queiram, 

assistente técnico bem como os quesitos à serem respondidos pelo perito, 

sendo este o momento para também arguir o impedimento ou suspeição do 

expert (art. 465, §1°). Apresentada a proposta, intimem-se as partes para 

que efetuem o depósito ou impugne a proposta (art. 465, §3°), no prazo de 

05 dias, ficando anotado que os honorários serão rateados entre as 03 

partes e em relação a cota-parte do autor este deverá ser custeado pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO (art. 95, §3°, inciso II do CPC). Após efetuado 

o depósito dos honorários, deverá o(a) perito(a) ser intimado(a) para que 

informe, data, horário e local para a realização da perícia, a partir da qual 

terá o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo. Dentro 

deste período, caso tenha havido indicação de assistente técnico, também 

deverão estes apresentar seus respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 

474, 477). Protocolado o laudo pericial em Juízo, e eventuais pareceres de 

possíveis assistentes técnicos indicados, terão as partes o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para se manifestar. Após, retorne concluso. Ficam as 

partes intimadas, por meio de seus Advogados. Cáceres/MT, 02 de 

dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006313-32.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELI LUCILA COELHO DE QUADROS RÉU: AGENCIA DA PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência para que 

sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Sendo assim, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas, pois não recebida a 

inicial. P. R. I. Cáceres/MT., 03 de dezembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001759-25.2016.8.11.0006
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ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE (RÉU)

ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA FREIRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO OAB - 105.176.771-72 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001759-25.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

AUGUSTO MIRON TRINDADE RÉU: ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA 

FREIRE, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE REPRESENTANTE: 

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de usucapião extraordinário proposta por Augusto Miron Trindade e 

Eunice Dias Trindade em face de Espólio de Sebastião Cavalcanti Freire e 

Espólio de Nadia Pinto de Arruda Freire aduzindo, em síntese, serem 

legítimos possuidores de um lote de terreno urbano com área de 601, 

70m², localizado no loteamento Vila Glória, lote n° 16, quadra B, registrado 

sob a matrícula de nº 6.997, nesta cidade. Afirmam que exercem a posse 

mansa e pacífica da área há mais de 30 anos, considerando a posse 

exercida por seus antecessores. Asseveram ter adquirido o imóvel de 

Alcina Rodrigues da Costa Landes e Sebastião Assis Landes com quem 

firmaram contrato de compra e venda. Ao final, pleiteiam a procedência 

dos pedidos com o reconhecimento do direito de usucapião sobre o imóvel 

objeto dos autos. Juntaram os documentos contidos nos ids. 2921455, 

2921355, 2921265, 2921257, 2921223, 2920912, 2920804, 2920777. 

Citados por meio de seu inventariante (id. 10235690), os Requeridos 

deixaram transcorre o prazo sem apresentar defesa. Os confinantes, 

devidamente citados (id. 4497397 e 10231879), deixaram transcorrer o 

prazo sem resposta. Edital de citação de terceiros eventuais interessados 

foi expedido e publicado (ids. 3646689 e 3646917) tendo decorrido o 

prazo de resposta. Pelas manifestações de ids. 4557199 e 4652295 as 

Fazendas Públicas da União e do Estado indicaram a inexistência de 

interesse na causa, enquanto o Município, devidamente intimado (id. 

3717789 e 4657980), deixou de se manifestar nos autos. Foi expedida 

carta precatória para Comarca de Pontes e Lacerda para oitiva de uma 

testemunha, contudo, a missiva foi devolvida sem o devido cumprimento 

por não ter sido localizada (id. 16167002). Em audiência de instrução, o 

Autor pugnou pela concessão de prazo para juntada de documentos que 

comprovassem a posse. O pedido foi deferido (id. 14781574). No ids. 

15020783, 15020874, 15020938, 15020965, 15020998, 15021004, 

15021028, os Autores juntaram novos documentos, requerendo a 

procedência da ação (id. 15020558). No id. 16163300, atendendo a 

determinação do despacho de id. 15114551, 11requereu a inclusão de 

Eunice Dias Trindade no polo passivo da ação. É o relatório. Fundamento e 

decido. A demanda comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Não obstante, a 

matéria fática encontra-se suficientemente esclarecida e suficiente a 

prova documental acostada, comportando o julgamento antecipado do 

mérito nos termos do art. 355, inciso I do CPC. Decreto a revelia dos Réus 

com base no art. 344 do Código de Processo Civil e art. 307 do mesmo 

códex. Trata-se de ação de usucapião de um terreno de lote urbano com 

área de 601m², localizado no loteamento Vila Glória, sob alegação de 

posse mansa e pacífica há mais de 30 anos, com ânimo de donos. A 

usucapião é o modo de aquisição da propriedade e de outros direito reais 

pela posse prolongada da coisa com a observância os requisitos legais. 

Assim, para a aquisição da propriedade através da usucapião devem ser 

cumpridos os requisitos definidos em lei, observado, inclusive, o prazo 

pelo qual o adquirente exerce a posse do imóvel. Inicialmente, no que diz 

respeito ao tempo de posse necessário para aquisição do domínio, 

deve-se aplicar no presente caso o prazo do artigo 550 do Código Civil de 

1916, qual seja, 20 (vinte) anos, uma vez que o Código Civil de 2002 

reduziu o referido prazo para 15 (quinze) anos, sendo que a regra de 

transição prevista no próprio Código Civil de 2002 estabelece que: “Art. 

2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este 

Código, e se na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais 

da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. Assim, como já havia 

transcorrido mais da metade do prazo estabelecido no Código Civil de 

1916 quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (17 anos), 

deve-se utilizar o prazo do código revogado. Ainda com relação ao tempo, 

é possível a soma das posses anteriores para a consolidação do prazo do 

usucapião, através do que comumente se chama acessio possessionis, 

nos termos do artigo 1.243 do Código Civil de 2002. “Art. 1.243. O 

possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos 

antecedentes, acrescentar á sua posse a dos seus antecessores (art. 

1.207), contando que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do 

art. 1.242, com justo título e boa-fé.” Os requisitos para usucapião 

extraordinário, atualmente estampados no art. 1.238 do atual Código Civil, 

não discrepam dos requisitos antes exigidos pelo anterior diploma legal, à 

exceção do prazo que foi diminuído, de vinte, para quinze anos. Dessa 

forma, para a declaração de aquisição do domínio é preciso que a parte 

interessada demonstre: a) posse sem oposição, ou seja, mansa e 

pacífica; b) decurso do prazo de vinte anos, na vigência da legislação 

revogada e de quinze anos segundo a legislação civil atual; c) animus 

domini e d) objeto hábil. No presente caso, as provas carreadas são 

suficientes para preencher os requisitos necessários para a procedência 

da demanda. Os documentos acostados pelos autores são suficientes 

para demonstrar o requisito temporal, bem como o animus domini. As 

declarações de duas testemunhas que residem acerca de 40 anos na 

vizinhança (ids. 15020783 e 15020874) confirmam a posse mansa e 

pacífica sobre a área pelos antecessores dos Requentes, bem como a 

sucessão destes no imóvel. As testemunhas relatam que conheceram 

todos os “donos” do imóvel, este transferido aos sucessores na posse 

por meio de aquisição onerosa. Ademais, as fotografias anexas nos ids. 

15021028, 15021004, 15020998, 15020965, 15020938 demonstram o 

exercício de posse dos Autores com animus domini, haja tendo em vista 

que utilizam o imóvel para fins de moradia. Não obstante, os autores 

demonstraram a aquisição do imóvel no ano de 2011 (id. 2921355), por 

meio do contrato de compra e venda, demonstrando a natureza da posse 

e a boa fé dos requerentes. Ademais, os demais contratos juntados (ids. 

2921265) corroboram com as informações trazidas pelas testemunhas, no 

que tange a posse mansa e pacífica sobre o imóvel pelos antecessores 

dos autores. Por conseguinte, tem-se que as posses antecessoras 

somada a dos requerentes podem ser aproveitadas in casu para computo 

do prazo para prescrição aquisitiva, sendo suficiente para declaração da 

prescrição aquisitiva. Ademais, pelo que se extrai dos autos a posse 

exercida se fez de forma contínua e incontestada, não tendo havido, no 

período, qualquer intermitência ou solução de continuidade no gozo regular 

do imóvel, bem como não há registro, ou qualquer relato de que tenham 

sido dirigidas aos possuidores - autores/antecessores, qualquer ação 

possessória ou petitória e/ou que a posse tenha sido contestada por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 66 de 590



qualquer pessoa. Some-se a isso que o Requerido devidamente citado 

deixou de apresentar contestação, não apresentando qualquer oposição 

quanto à posse do bem, o que por si só demonstra total falta de interesse 

no bem imóvel objeto da lide. Por fim, ressalto que também não houve 

impugnação por parte das Fazendas Públicas, tampouco pelos 

confinantes e/ou terceiros interessados. Assim, restando comprovado 

nos autos que os requerentes possuem o imóvel com animus domini, ou 

seja, como se fosse seu durante o lapso do período da usucapião, que se 

fez de forma contínua e incontestada, a procedência do pedido é medida 

que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido intentado por AUGUSTO 

MIRON TRINDADE E EUNICE DIAS TRINDADE na peça vestibular para 

declarar o domínio dos promoventes sobre o imóvel em questão, qual seja, 

um lote de terreno urbano, lote 16, quadra B, com área de 601,70m², parte 

de uma área maior registrada sob a matrícula de nº 6.997, L 2-E-4, fls. 207 

no Cartório do 1º Ofício desta Comarca. Deixo de condenar os Requeridos 

ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que não deram causa ao 

ajuizamento da ação. Inclua Eunice Dias Trindade no polo ativo da ação. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de 

Imóveis respectivo, determinando que se proceda com o registro da 

sentença à margem da matrícula de nº 6.997, a fim de se dar pleno 

conhecimento da declaração de domínio sobre a área de 601, 70 m² a ser 

destacada da área maior da referida matrícula, bem como para que 

proceda com a abertura da matrícula do imóvel objeto da lide em nome de 

AUGUSTO MIRON TRINDADE e EUNICE DIAS TRINDADE, cabendo a estes 

arcar com o pagamento de eventuais impostos, diligências e emolumentos 

necessários para os atos do Registro Imobiliários. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 03 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001759-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MIRON TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE (RÉU)

ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA FREIRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001759-25.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

AUGUSTO MIRON TRINDADE RÉU: ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA 

FREIRE, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE REPRESENTANTE: 

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de usucapião extraordinário proposta por Augusto Miron Trindade e 

Eunice Dias Trindade em face de Espólio de Sebastião Cavalcanti Freire e 

Espólio de Nadia Pinto de Arruda Freire aduzindo, em síntese, serem 

legítimos possuidores de um lote de terreno urbano com área de 601, 

70m², localizado no loteamento Vila Glória, lote n° 16, quadra B, registrado 

sob a matrícula de nº 6.997, nesta cidade. Afirmam que exercem a posse 

mansa e pacífica da área há mais de 30 anos, considerando a posse 

exercida por seus antecessores. Asseveram ter adquirido o imóvel de 

Alcina Rodrigues da Costa Landes e Sebastião Assis Landes com quem 

firmaram contrato de compra e venda. Ao final, pleiteiam a procedência 

dos pedidos com o reconhecimento do direito de usucapião sobre o imóvel 

objeto dos autos. Juntaram os documentos contidos nos ids. 2921455, 

2921355, 2921265, 2921257, 2921223, 2920912, 2920804, 2920777. 

Citados por meio de seu inventariante (id. 10235690), os Requeridos 

deixaram transcorre o prazo sem apresentar defesa. Os confinantes, 

devidamente citados (id. 4497397 e 10231879), deixaram transcorrer o 

prazo sem resposta. Edital de citação de terceiros eventuais interessados 

foi expedido e publicado (ids. 3646689 e 3646917) tendo decorrido o 

prazo de resposta. Pelas manifestações de ids. 4557199 e 4652295 as 

Fazendas Públicas da União e do Estado indicaram a inexistência de 

interesse na causa, enquanto o Município, devidamente intimado (id. 

3717789 e 4657980), deixou de se manifestar nos autos. Foi expedida 

carta precatória para Comarca de Pontes e Lacerda para oitiva de uma 

testemunha, contudo, a missiva foi devolvida sem o devido cumprimento 

por não ter sido localizada (id. 16167002). Em audiência de instrução, o 

Autor pugnou pela concessão de prazo para juntada de documentos que 

comprovassem a posse. O pedido foi deferido (id. 14781574). No ids. 

15020783, 15020874, 15020938, 15020965, 15020998, 15021004, 

15021028, os Autores juntaram novos documentos, requerendo a 

procedência da ação (id. 15020558). No id. 16163300, atendendo a 

determinação do despacho de id. 15114551, 11requereu a inclusão de 

Eunice Dias Trindade no polo passivo da ação. É o relatório. Fundamento e 

decido. A demanda comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Não obstante, a 

matéria fática encontra-se suficientemente esclarecida e suficiente a 

prova documental acostada, comportando o julgamento antecipado do 

mérito nos termos do art. 355, inciso I do CPC. Decreto a revelia dos Réus 

com base no art. 344 do Código de Processo Civil e art. 307 do mesmo 

códex. Trata-se de ação de usucapião de um terreno de lote urbano com 

área de 601m², localizado no loteamento Vila Glória, sob alegação de 

posse mansa e pacífica há mais de 30 anos, com ânimo de donos. A 

usucapião é o modo de aquisição da propriedade e de outros direito reais 

pela posse prolongada da coisa com a observância os requisitos legais. 

Assim, para a aquisição da propriedade através da usucapião devem ser 

cumpridos os requisitos definidos em lei, observado, inclusive, o prazo 

pelo qual o adquirente exerce a posse do imóvel. Inicialmente, no que diz 

respeito ao tempo de posse necessário para aquisição do domínio, 

deve-se aplicar no presente caso o prazo do artigo 550 do Código Civil de 

1916, qual seja, 20 (vinte) anos, uma vez que o Código Civil de 2002 

reduziu o referido prazo para 15 (quinze) anos, sendo que a regra de 

transição prevista no próprio Código Civil de 2002 estabelece que: “Art. 

2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este 

Código, e se na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais 

da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. Assim, como já havia 

transcorrido mais da metade do prazo estabelecido no Código Civil de 

1916 quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (17 anos), 

deve-se utilizar o prazo do código revogado. Ainda com relação ao tempo, 

é possível a soma das posses anteriores para a consolidação do prazo do 

usucapião, através do que comumente se chama acessio possessionis, 

nos termos do artigo 1.243 do Código Civil de 2002. “Art. 1.243. O 

possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos 

antecedentes, acrescentar á sua posse a dos seus antecessores (art. 

1.207), contando que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do 

art. 1.242, com justo título e boa-fé.” Os requisitos para usucapião 

extraordinário, atualmente estampados no art. 1.238 do atual Código Civil, 

não discrepam dos requisitos antes exigidos pelo anterior diploma legal, à 

exceção do prazo que foi diminuído, de vinte, para quinze anos. Dessa 

forma, para a declaração de aquisição do domínio é preciso que a parte 

interessada demonstre: a) posse sem oposição, ou seja, mansa e 

pacífica; b) decurso do prazo de vinte anos, na vigência da legislação 

revogada e de quinze anos segundo a legislação civil atual; c) animus 

domini e d) objeto hábil. No presente caso, as provas carreadas são 

suficientes para preencher os requisitos necessários para a procedência 

da demanda. Os documentos acostados pelos autores são suficientes 

para demonstrar o requisito temporal, bem como o animus domini. As 

declarações de duas testemunhas que residem acerca de 40 anos na 

vizinhança (ids. 15020783 e 15020874) confirmam a posse mansa e 

pacífica sobre a área pelos antecessores dos Requentes, bem como a 

sucessão destes no imóvel. As testemunhas relatam que conheceram 

todos os “donos” do imóvel, este transferido aos sucessores na posse 

por meio de aquisição onerosa. Ademais, as fotografias anexas nos ids. 

15021028, 15021004, 15020998, 15020965, 15020938 demonstram o 

exercício de posse dos Autores com animus domini, haja tendo em vista 

que utilizam o imóvel para fins de moradia. Não obstante, os autores 

demonstraram a aquisição do imóvel no ano de 2011 (id. 2921355), por 

meio do contrato de compra e venda, demonstrando a natureza da posse 

e a boa fé dos requerentes. Ademais, os demais contratos juntados (ids. 

2921265) corroboram com as informações trazidas pelas testemunhas, no 

que tange a posse mansa e pacífica sobre o imóvel pelos antecessores 

dos autores. Por conseguinte, tem-se que as posses antecessoras 

somada a dos requerentes podem ser aproveitadas in casu para computo 

do prazo para prescrição aquisitiva, sendo suficiente para declaração da 

prescrição aquisitiva. Ademais, pelo que se extrai dos autos a posse 

exercida se fez de forma contínua e incontestada, não tendo havido, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 67 de 590



período, qualquer intermitência ou solução de continuidade no gozo regular 

do imóvel, bem como não há registro, ou qualquer relato de que tenham 

sido dirigidas aos possuidores - autores/antecessores, qualquer ação 

possessória ou petitória e/ou que a posse tenha sido contestada por 

qualquer pessoa. Some-se a isso que o Requerido devidamente citado 

deixou de apresentar contestação, não apresentando qualquer oposição 

quanto à posse do bem, o que por si só demonstra total falta de interesse 

no bem imóvel objeto da lide. Por fim, ressalto que também não houve 

impugnação por parte das Fazendas Públicas, tampouco pelos 

confinantes e/ou terceiros interessados. Assim, restando comprovado 

nos autos que os requerentes possuem o imóvel com animus domini, ou 

seja, como se fosse seu durante o lapso do período da usucapião, que se 

fez de forma contínua e incontestada, a procedência do pedido é medida 

que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido intentado por AUGUSTO 

MIRON TRINDADE E EUNICE DIAS TRINDADE na peça vestibular para 

declarar o domínio dos promoventes sobre o imóvel em questão, qual seja, 

um lote de terreno urbano, lote 16, quadra B, com área de 601,70m², parte 

de uma área maior registrada sob a matrícula de nº 6.997, L 2-E-4, fls. 207 

no Cartório do 1º Ofício desta Comarca. Deixo de condenar os Requeridos 

ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que não deram causa ao 

ajuizamento da ação. Inclua Eunice Dias Trindade no polo ativo da ação. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de 

Imóveis respectivo, determinando que se proceda com o registro da 

sentença à margem da matrícula de nº 6.997, a fim de se dar pleno 

conhecimento da declaração de domínio sobre a área de 601, 70 m² a ser 

destacada da área maior da referida matrícula, bem como para que 

proceda com a abertura da matrícula do imóvel objeto da lide em nome de 

AUGUSTO MIRON TRINDADE e EUNICE DIAS TRINDADE, cabendo a estes 

arcar com o pagamento de eventuais impostos, diligências e emolumentos 

necessários para os atos do Registro Imobiliários. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 03 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003200-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003200-07.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

SEBASTIAO PINTO DA SILVA RÉU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada por SEBASTIÃO PINTO 

DA SILVA em face de CREFISA S.A. Em síntese, informa o autor que em 

razão de dificuldades financeiras celebrou 03 (três) contratos de 

empréstimo com a requerida. No entanto, reclama a abusividade das taxas 

de crédito que incidiram sobre o contrato de modo que pretende a revisão 

das cláusulas contratuais. Após tecer suas razões de fato e de direito, 

requereu o que segue: “a concessão da antecipação parcial dos efeitos 

práticos da TUTELA DE URGÊNCIA, em face a proximidade das datas para 

efetivar os descontos com juros abusivos, em flagrante extorsão, inaudita 

altera par, nos termos do acima exposto, com a suspensão de todo e 

qualquer pagamento e descontos diretos na conta corrente (conta salário) 

de titularidade do REQUERENTE, bem como a restituição do IRPF a ser 

credito na aludida conta corrente, até a apuração do realmente devido, 

possibilitando, assim que o REQUERENTE possa pagar despesas já 

contraídas e, evitar, do mesmo modo, problemas com as despesas 

referentes à moradia, alimentação, aquisição de medicamentos de usos 

contínuo, em face a avançada idade, anteriormente dita, alimentação, 

dentre outros e após a concessão da antecipação da TUTELA DE 

URGÊNCIA, seja determinada a citação da REQUERIDA” Quanto ao mérito, 

postulou o que segue: “A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, determinando a 

REQUERIDA a revisão dos malfadados CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO 

PESSOAL/CONSIGNADOS, no que pertine a taxa de juros abusivos, 

exorbitantes e extorsivos, caracterizando verdadeiro ato ilícito, para não 

dizer criminoso” Com a inicial, vieram os documentos: 72410; 7241053; 

7241073; 7241089 e 7241105. Tutela de urgência concedida na decisão 

de id. Num. 7303503. A Requerida foi citada – id. Num. 8235447. Juntada 

cópia do agravo de instrumento no id. Num. 8775367. Contestação 

apresentada no id. Num. 9492868. Em síntese, apresentou preliminar de 

inépcia da petição inicial por descumprir disposto no art. 330, § 2º do CPC 

e ausência de interesse de agir. Em ambos, pugnou pela extinção do 

processo. No mérito, afirmou que o Requerente estaria inadimplente com 

algumas parcelas dos contratos, rebateu os argumentos do Autor, 

defendendo a regularidade dos contratos em razão da inexistência de 

ilegalidade ou abusividade dos juros pactuados, pelo que postulou pela 

total improcedência. Defesa foi instruída com os documentos de ids. Num. 

9492955, Num. 9492986, Num. 9493022, Num. 9493043 e Num. 9493062. 

Audiência de conciliação realizada e infrutífera a composição – id. Num. 

9518628. Impugnação apresentada no id. Num. 10118592. Juntada 

comunicação do julgamento do agravo de instrumento – id. Num. 

10145168. É o sucinto relato. Cuida-se de ação de revisão de contrato 

bancário. Como a matéria objeto da lide versa sobre matéria de direito, 

passo ao julgamento antecipado da lide. As preliminares arguidas devem 

ser rechaçadas. Dessume-se que a inicial, de fato, não descreve e atende 

integralmente aos comandos do art. 330, § 2º do CPC. Inobstante, na 

decisão que concedeu à tutela, foi delimitado os critérios para recálculo 

dos juros contratuais, inclusive com a indicação dos novos valores 

apresentados na petição de id. Num. 8255910. Assim, como o valor da 

parcela restou apontado e por não vislumbrar nenhum prejuízo capaz de 

prejudicar a compreensão da lide, afasto a preliminar. No que tange a 

segunda preliminar, de fato, a parte Autora não postulou na esfera 

administrativa. Como este juízo já recebeu à inicial e a Requerida contestou 

os fatos, estamos diante da superveniente aquisição do direito de agir. 

Afasto, assim, o pedido de extinção. No mérito, a procedência parcial é 

medida que se impõe, nos exatos termos da tutela concedida, senão 

vejamos. Dessume-se da inicial e das provas apresentadas que o Autor 

contraiu três operações de crédito junto à Requerida, sendo: - contrato nº 

041760007174 -Número de Parcelas – 12 - valor de Cada Parcela – R$ 

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) - Valor do Crédito 

Depositado/Disponibilizado R$ 5.656,93 (cinco mil e seiscentos e cinquenta 

e seis reais e noventa e três centavos - Total das Parcelas/Débito R$ 

19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) - Vencimento da Primeira 

Parcela – 01/06/2017 e Vencimento da Última Parcela – 02/05/2018 - TAXA 

DE JUROS; MENSAL – 22% ; anual – 987,22% - Contrato nº 

041760007140 - Número de parcelas – 01 - Valor do Crédito 

Depositado/Disponibilizado R$ 1.646,23 (hum mil e seiscentos e quarenta e 

seis reais e vinte e três centavos) - Valor da Parcela/Débito R$ 3.633,30 

(três mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta centavos) - Vencimento 

da Parcela 15/12/2017, taxas de juros; mensal – 10,50%; anual 231,40% ; 

- contrato nº 041760006937- número de Parcelas – 01 - Valor do Crédito 

Depositado/Disponibilizado R$1.415,73 (hum mil e quatrocentos e quinze 

reais e setenta e três centavos) - Vencimento da parcela 03/07/2017 – 

TAXAS DE JUROS; MENSAL – 22,00%; ANUAL 987,22%S; 3c) Valor Total 

do Débito R$ 2.582,25 (dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e 

cinco centavos). O cerne da controvérsia esta em analisar se as taxas de 

juros convencionadas nos contratos ferem o ordenamento jurídico ou não. 

Por tratar-se de relação de consumo, e eventualmente existindo 

abusividade, o CDC permite a revisão dos contratos. A discussão travada 

no processo esta pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, 

a jurisprudência do STJ pacificou no sentido de que juros abusivos são 

aqueles apenas que extrapolam a média de mercado quando da 

contratação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de 

que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros 

remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a 

exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica 

do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a 

referida taxa diverge da média de mercado. 2. Legal a cobrança da 

comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não 

cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual 

e juros moratórios (Súmulas 30 e 294/STJ). 3. Agravo regimental 

interposto pelo banco provido. Embargos declaratórios da devedora 

recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 
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REsp 789.257/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 16/11/2010). AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO.REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não incidem as 

Súmulas 05 e 07 do STJ e 282 do STF quando discutir-se apenas matéria 

de direito, devidamente prequestionada, ainda que implicitamente. 2. 

"Quanto à nulidade do substabelecimento, este Superior Tribunal a 

considera descabida ao argumento de estar vencido o instrumento 

procuratório do advogado substabelecente, mormente porque já decidiu 

que a cláusula ad judicia é preservada mesmo que o mandato esteja 

vencido" (REsp 789.978/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

CORTE ESPECIAL, DJe 30.11.2009). Afastamento da Súmula 115 do STJ. 

3. Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que a vedação ao 

substabelecimento não invalida a transmissão de poderes, mas apenas 

torna o substabelecente responsável pelos atos praticados pelo 

substabelecido. 4. Quanto aos juros remuneratórios, as instituições 

financeiras não se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura 

(Decreto 22.626/1933), em consonância com a Súmula 596/STF, sendo 

inaplicáveis, também, os arts. 406 e 591 do CC/2002. Além disso, a 

simples estipulação dos juros compensatórios em patamar superior a 12% 

ao ano não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar 

efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas 

em relação à taxa média do mercado específica para a operação 

efetuada, oportunidade na qual a revisão judicial é permitida, pois 

demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de 

lucros excessivos pela instituição financeira. 5. Consoante jurisprudência 

pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da 

capitalização mensal de juros, desde que pactuada, nos contratos 

bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 

30 de março de 2000 (MP n.2.170-36/2001).6. A cláusula contratual que 

prevê a cobrança da comissão de permanência não é potestativa, 

devendo ser calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco 

Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, limitada à taxa do 

contrato, sendo admitida, apenas, no período de inadimplência, desde que 

não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e 

correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros de mora e 

multa contratual). Inteligência das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. 7. 

Agravo regimental a que se nega provimento. AgRg no REsp 1052866/MS, 

Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010). 

Na decisão que deferiu a tutela de urgência e descrito acima, constata-se 

qual a taxa de juros que incidiu em cada operação: - Empréstimo de 

R$6.691,93 – id. 7241073) incidiu taxa de juros na ordem de 21,62% ao 

mês; O Contrato II (Empréstimo de R$1.431,52 – id. 7241089) teve de fato 

a taxa de juros na ordem de 21,73% ao mês. Já o contrato III (Empréstimo 

de R$1.684,27 – id. 7241105) incidiu os encargos mensais na ordem de 

10,08% ao mês Ainda reiterando os termos da tutela, lá foi apontado: “... 

Tais valores, não diferem em muito em relação ao custo efetivo total 

anotado nos contratos. No entanto, realizando buscas no site do Banco 

Central do Brasil quanto as taxas praticadas no mercado nos períodos 

correspondentes aos contratos celebrados, observa-se que a média de 

cada período não foi observada. Vale dizer que em todos os contratos, o 

credor aparentemente extrapola a taxa média de mercado. Em razão disto, 

realizando os cálculos para aferir a taxa média de mercado para cada 

contrato informado no processo, temos que: a) No contrato I a taxa média 

de mercado correspondente é de 8,44% ao mês; b) No contrato II a taxa 

média de mercado do período foi de 8,15% ao mês; c) No contrato III a taxa 

média correspondente foi de 8,48% ao mês... “. Pondero que tal percentual 

não foi demonstrado sua incorreção pela parte Requerida, inclusive não 

foi impugnado pela parte Autora. Como na primeira operação consta juros 

contratuais no percentual de 21,62% ao mês quando a média foi de 8,44 

%, na segunda operação os juros contratuais foi de 21,73% ao mês, 

quando a média foi de 8,15 % e na terceira operação os juros contratuais 

foi de 10,08 % quando a média foi de 8,48 %, resta, assim, demonstrado a 

abusividade na definição dos juros que incidiu sobre cada operação, pois 

ultrapassado a taxa média de mercado. Assim, estando os contornos da 

lide já delineados na tutela de urgência, sem qualquer contraponto 

apresentando na defesa que ilidisse às conclusões lá externadas, a 

procedência parcial da pretensão inicial é medida de rigor. No que tange 

ao pedido de restituição, deve ser realizado, desde que o Autor tenha 

efetivamente efetuado o pagamento à maior sobre alguma parcela dos 

contratos, cuja apuração deve ser realizada por expresso requerimento 

após à sentença. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, ratifico os termos da tutela concedida, para julgar 

parcialmente procedente a pretensão inicial, para reconhecer à 

abusividade dos juros contratuais que incidiu sobre às operações 

realizadas pelas partes descritas na exordial, para determinar a revisão, 

consistente em reduzir a taxa de juros em conformidade com a taxa média 

de mercado, sendo: contrato de id. 7241073 para os juros de 8,44% ao 

mês, Contrato II de id. 7241089 para a taxa de 8,15% ao mês e o contrato 

III id. 7241105 para a taxa mensal de 8,48 % ao mês. Ausente impugnação, 

homologo o valor readequado conforme indicado pela parte Requerida na 

petição de id. Num. 8255910. Ratificando ainda os termos da tutela 

concedida, fica a parte Requerida obrigada em proceder à restituição de 

valores cobrados à maior, desde que devidamente quitados pelo Autor, 

com incidência de correção monetária e juros, este no mesmo percentual 

da taxa reduzida, desde à época do efetivo pagamento. Tal questão deve 

ser objeto de apuração em eventual pedido de cumprimento de sentença, 

podendo ser compensado com eventuais parcelas inadimplidas. Condeno 

a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, este arbitrado em 10 % sobre o proveito financeiro obtido 

pelo Autor com a revisão e redução da taxa de juros. Deixo de determinar 

retificação dos dados junto ao órgão empregador, já que a Requerida 

informou ter procedido a retificação quando a concessão da tutela. 

Ademais, o prazo para pagamento já expirou. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, intime a parte Autora para manifestar no prazo de quinze dias. 

Acaso nada postule, arquive-se. Caceres, 03 de dezembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006259-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO EGUES CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006259-66.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: RENATO CESAR MARTINS CUNHA REQUERIDO: JULIANO 

EGUES CARDOSO HOMOLOGO o pedido de desistência da ação - id. 

16401139. Julgo extinto estes autos nos termos do art. 485, inciso VIII do 

CPC. Sem custas, considerando que a inicial sequer foi recebida. Oficie 

com urgência conforme determinado no despacho de id. 16325014 . Após, 

arquive-se. Caceres, 3 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004988-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ WILSON DE LIMA GUSMAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por LUIZ WILSON DE LIMA GUSMÃO contra ato do 

PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SR. LUIZ FERNANDO 

BERTAGLIA DA SILVA, que procederam a sua exoneração, ao argumento 
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de que, após tomar posse no cargo, não teria entrado em efetivo exercício 

no prazo legal, conforme dispõe a Lei, razão pela qual se volve perante 

este Juízo. Documentos acostados à inicial. Liminar deferida. Informações 

prestadas pela autoridade coatora, no sentido de perda de objeto e no 

mérito denegação da segurança por ausência de ato coator. Parecer 

ministerial pela denegação da segurança. Os autos vieram conclusos. É o 

que merece registro. Fundamento. Decido. Em princípio, não há que se 

falar em denegação da segurança por perda de objeto, eis que o simples 

cumprimento da liminar não esvazia a demanda, mantendo-se a 

necessidade de provimento judicial final. No mérito, é caso de concessão 

da segurança. Na espécie, o Impetrante, Médico contratado do Município 

ora Impetrado (Id: 15007812), após aprovação em concurso público, foi 

devidamente nomeado (Decreto nº 278 de 02/05/2018) e empossado em 

20/06/2018 (Id: 15007807) como servidor do Município com vínculo jurídico 

estatutário para o cargo de Médico Clinico Geral 20 horas. Todavia, sob o 

argumento de que não entrou em efetivo exercício no prazo legal, foi 

exonerado do cargo pela Administração Municipal. Nesse contexto, 

imperioso ressaltar que, nos termos do art. 3º, inc. I, c/c art. 9º da Lei 

Complementar nº 25 de 27/11/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, o habilitado em 

concurso público torna-se efetivamente servidor público com a assinatura 

do termo de posse, consoante literalidade da Lei: “Art. 3º Na aplicação 

desta Lei serão observados, os seguintes conceitos: I - O servidor é a 

pessoa legalmente investida em cargo público; (...) Art. 9º A investidura 

em cargo público ocorrerá com a posse.” Deste modo, uma vez 

empossado em cargo público, a exoneração do servidor, à luz dos 

princípios constitucionais, somente deve ocorrer se precedida de 

processo administrativo, com observância dos princípios do devido 

processo legal. Na intelecção de José Afonso da Silva: “[...] o princípio do 

devido processo legal entra agora no direito constitucional positivo com um 

enunciado que vem da Magna Carta Inglesa: “ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5º, LIV). 

Combinado com o direito de acesso a justiça (art. 5º, XXXV), o 

contraditório e a plenitude da defesa (art. 5º, LV), fecha-se o ciclo das 

garantias processuais. Garante-se o processo – e “quando se fala em 

‘processo’, e não em simples procedimento, alude-se, sem duvida, a 

formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, 

quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo 

imperativos da ordem jurídica. E isso envolve a garantia do contraditório, a 

plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a bilateralidade dos 

atos procedimentais”. (SILVA, 2011, p. 156-157) A despeito desse 

entendimento, evidenciam-se dos autos, que não foram assegurados ao 

Impetrante referidas garantias constitucionais, sendo exonerado 

incontinenti pela Administração, conforme se extrai do Memorando nº 

176/AS (Id: 15007721), assinado pelo Secretário Municipal de 

Administração, restando consubstanciado o fundamento da demanda. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DE ATO 

ADMINISTRATIVO - EXONERAÇÃO DE SERVIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA - PRELIMINARES 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO 

VINDICADO - REJEIÇÃO - MATÉRIA COGNOSCÍVEL NO MÉRITO 

MANDAMENTAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEIÇÃO - MÉRITO: ALEGADA 

INOCORRÊNCIA DE ATO DEMISSÓRIO OU EXONERATÓRIO, MAS MERA 

ANULAÇÃO DE ATO VICIADO - INOCORRÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO 

CONDICIONADO À OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA EM REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES 

DO STF E STJ - DIREITO DO SERVIDOR À RECONDUÇÃO AOS QUADROS 

DA ADMINISTRAÇÃO, COM A PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS NÃO 

PAGOS - APELO DESPROVIDO - RETIFICAÇÃO MÍNIMA PARA A 

INCLUSÃO DE INDEXADORES - CORREÇÃO PELO INPC A PARTIR DO 

VENCIMENTO DE CADA VENCIMENTO IMPAGO E JUROS DE 0,5% AO MÊS. 

A existência ou não de direito líquido e certo do impetrante constitui mérito 

do mandado de segurança, gerando, portanto, a concessão ou 

denegação da segurança e não o conhecimento ou inadmissão do writ. O 

administrado aprovado em concurso público que é exonerado após o seu 

regular empossamento tem interesse mandamental na anulação deste ato 

administrativo. Admitindo-se o manejo de ação mandamental para a 

anulação de ato administrativo, rejeitável a preliminar de impossibilidade 

jurídica do pleito. Embora a Administração esteja autorizada a anular seus 

próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula nº 

473 do STF), a exoneração de servidora empossada não prescinde do 

necessário processo administrativo, com obediência aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes 

pretorianos. “O servidor público que foi reintegrado, em razão da anulação 

do ato exoneratório, tem direito à indenização referente aos vencimentos 

devidos, relativamente ao período compreendido entre a exoneração e sua 

reintegração.” (STJ - REsp 764.086/BA) “A correção monetária é devida 

desde a data em que deveria ter sido efetuado o pagamento. Juros de 

mora fixados em 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

contados a partir da citação.” (STJ - REsp 715.667/SE). (Apelação / 

Reexame Necessário 127913/2009, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2010, Publicado no DJE 

25/11/2010) (Processo REEX 01279137020098110000 127913/2009 

Orgão Julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL Publicação 25/11/2010 

Julgamento 9 de Novembro de 2010 Relator DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO jusbrasil.com.br 29 de Agosto de 2018 Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso TJ-MT - Apelação / Reexame Necessário : REEX 

01279137020098110000 127913/2009). Sobre o tema versado nos autos, 

ainda que inexistente decreto que exonera o impetrante, mas somente 

recomendação do Secretário de Administração, fato é que o Município de 

Cáceres havia procedido administrativamente no sentido de exonerar o 

postulante, já que confessa, em sede informações, que cumpriu a liminar 

deferida. Confira-se: “Ao solicitar informações junto a Secretaria de 

Administração, foi informado pelo então secretário, ora autoridade 

coatora, que já houve reintegração do Impetrante ao cargo, assim como de 

imediato manifestou desinteresse em recorrer da decisão.” (Id. 15701301) 

Em outras palavras, se não tivesse agido em sentido contrário, não 

haveria necessidade de reintegrar o impetrante. Portanto, a tese defensiva 

não prospera. Havendo, desse modo, o preenchimento dos requisitos 

legais, a concessão da segurança é medida que se impõe. Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, decido: a) CONCEDER a segurança 

para determinar que os impetrados promovam a REINTEGRAÇÃO de LUIZ 

WILSON DE LIMA GUSMÃO, no cargo efetivo para o qual foi nomeado e 

devidamente empossado (Decreto nº 278 de 02/05/2018), confirmando 

integralmente a decisão liminar, e, via de consequência, extinguir o 

processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; b) 

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 

e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; c) Após o decurso do prazo para a 

interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos a Instância 

Superior, por força do disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; 

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006036-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO DOS SANTOS VICENTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO SR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOSÉ 

SÉRGIO DOS SANTOS VICENTE em razão de ato reputado coator 

praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES – FRANCIS MARIS 

CRUZ, diante de suposta irregularidade no Decreto que anulou a posse do 

impetrante em concurso público. Ao que consta dos autos, o impetrante 

realizou o Concurso Público Municipal lançado pelo Edital n.º 02/2017 para 

o cargo de professor licenciado em pedagogia com docência, logrando 

êxito em ser aprovado entre os candidatos portadores de deficiência 

(PCD), vez que é portadora de atrofia da falange distal do 2º quirodáctilo 

da mão direita, com flexão do Inter falangeana distal do 2º quirodáctilo 

(rigidez articular pendenciado) com lesão cicatricial em polpa digital com 

perda parcial das impressões digitais. Após aprovação, tomou posse no 

concurso público em 21 de dezembro de 2017, por meio do ato Id. 

16008331. Contudo, a realização da perícia médica para comprovação da 

condição de PCD ocorreu apenas em 30 de julho de 2018. Em 19 de 

setembro de 2018, foi publicado o Decreto n.º 560/2018, que anulou a 

posse do impetrante, em razão da constatação, pela perícia médica, de 

que o servidor estava apto para a atividade laboral, não se enquadrando 

nas vagas destinadas a candidatos portadores de deficiências. Diante 

desses fatos, volve-se perante este Juízo para requerer em sede liminar a 

reintegração da determinação da impetrante ao cargo que ocupava, com 
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efeitos a partir de 19 de setembro de 2018. Junto da inicial, veio a 

documentação pertinente. Despacho postergando a liminar para após as 

informações. Ao ID n.º 16563760, o Município de Cáceres prestou 

informações. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Reporto-me à tutela de urgência. 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. Conforme narrado, a parte impetrante pugna 

judicialmente pela anulação parcial do Decreto n.º 560/2018, no ponto em 

que anula seu ato de posse, vez que ausente o contraditório e a ampla 

defesa, bem como contrário a pareceres médicos da área. É caso de 

deferimento da liminar. Cumpre a ressalva quanto ao ângulo de ataque dos 

atos administrativos objurgados pelo autor. Em vista da separação de 

poderes, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, 

como pretensamente se faz transparecer das razões dos pedidos. A 

Administração Pública, em verdade, goza de presunção de legitimidade 

dos seus atos, inclusive no que se refere ao poder disciplinar, cumprindo, 

entretanto, a este Juízo verificar vícios de legalidade dos atos em epígrafe. 

Em análise perfunctória dos autos, nota-se a existência de vícios de 

legalidade no que tange à publicação do Decreto n.º 560/2018. Na 

espécie, salta aos olhos a ausência completa de contraditório para 

demissão da parte impetrante. Apesar do candidato devidamente 

aprovado em concurso público foi nomeado antes da realização da perícia 

para aferição da deficiência, a posse no cargo destinado a candidatos 

PCD fica condicionada à efetiva constatação dessa condição. Entretanto, 

havendo a posse sem o atendimento à norma pertinente, e, inclusive 

meses de exercício da função pública, pressupõe que qualquer ato 

demissional deva obedecer ao crivo do contraditório. Ao que se percebe, 

contudo, após a realização da perícia médica oficial, a parte impetrante 

não foi intimada para prestar qualquer esclarecimento ou defesa, 

tampouco foi instaurado qualquer procedimento para anulação da sua 

posse (demissão). Ainda que eivado de ilegalidade, o ato de posse não 

pode ser revogado inaldita altera pars. O fato de a administração poder 

rever ou anular seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, 

não inclui o desfazimento de situações constituídas com aparência de 

legalidade, sem observância do devido processo legal e ampla defesa. A 

desconstituição de ato de nomeação de servidor público, mediante ato de 

nomeação e posse e após 09 (nove) meses de exercício, impõe a 

formalização de procedimento administrativo, em que se assegure, ao 

funcionário demitido, amplo direito de defesa. Neste sentido é a 

jurisprudência: Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. 

NOMEAÇÃO. AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO STF. MITIGAÇÃO. 

ANULAÇÃO UNILATERAL POR DECRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE. 

VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 1. É de conhecimento 

deste juízo o teor da Súmula 473 do STF que dispõe a respeito do poder 

de autotutela da Administração Pública de anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos. Contudo, nos casos em que a invalidação do ato 

administrativo repercuta no campo de interesses individuais de servidores, 

firmou-se tese na qual é necessária prévia instauração de processo 

administrativo que assegure o exercício da ampla defesa e do 

contraditório. 2. Os atos administrativos dos quais tenham decorrido 

efeitos concretos e cuja anulação possa resultar em prejuízos de variadas 

ordens aos administrados somente são passíveis de revisão mediante 

prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja 

assegurado aos possíveis prejudicados o exercício das garantias 

constitucionais da ampla defesa e contraditório contidas no art. 5º , LV , 

da Constituição Federal de 1988, o que não se constata nos presentes 

autos. 3. Reexame conhecido e improvido. TJ-PI - Reexame Necessário 

REEX 00001072620148180083 PI (TJ-PI) Data de publicação: 07/06/2018. 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES APROVADOS EM 

CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DO ATO DIAS APÓS A 

PUBLICAÇÃO. EXAURIMENTO DOS EFEITOS. MEDIDA INADEQUADA. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE LEGALIDADE PARA JUSTIFICAR EVENTUAL 

ANULAÇÃO. MERA ALEGAÇÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO. MOTIVO 

INSUBSISTENTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTAURAÇÃO 

DOS EFEITOS DO DECRETO DE NOMEAÇÃO. 1. O ato administrativo de 

nomeação dos Impetrantes, por já haver exaurido os seus efeitos - 

chamamento dos candidatos para investidura no cargo de guarda 

municipal – caracteriza-se como ato jurídico perfeito e não é passível de 

revogação; 2. Ademais, nos moldes da Súmula 16, do STF, a partir da 

nomeação realizada pela Administração Pública, surgiu para os 

destinatários o direito subjetivo de posse e exercício; 3. Portanto, o 

referido ato poderia, tão somente, ser anulado. Todavia, à míngua de 

qualquer vício de ilegalidade, deve ser mantido em sua inteireza; 3. Ainda 

que assim não fosse, a mera alegação de falta de orçamento não justifica 

a execução do ato, sobretudo porque a Constituição Federal estabelece a 

prévia exigência de dotação orçamentária para a admissão e contratação, 

a qualquer título, de servidores públicos, o que deve acontecer antes 

mesmo da publicação do edital do certame; 5. Além disso, os atos 

subsequentes ao decreto de revogação evidenciam a fragilidade do 

motivo declarado pela Administração Pública, pois apesar de alegar a 

ausência de orçamento, a Prefeitura prosseguiu nomeando candidatos 

aprovados para outros cargos, além de haver realizado três processos 

seletivos simplificados para a contratação de pessoal; 6. Logo, há 

evidente vício em relação ao motivo declarado para a edição do ato de 

revogação, o que enseja a sua nulidade, com a consequente restauração 

dos efeitos do Decreto de nomeação dos Impetrantes. TJ-AM - 

40016149120178040000 AM 4001614-91.2017.8.04.0000 (TJ-AM) Data de 

publicação: 29/08/2017. Dessa forma, estando o direito em favor da parte 

impetrante e a urgência devidamente configurada pela demissão do autor 

e, consequentemente, corte no recebimento de seus proventos, o 

deferimento do pleito liminar é medida impositiva. ISSO POSTO, e por tudo 

que dos autos consta, DECIDO: (a) DEFERIR a liminar pleiteada para 

SUSPENDER os efeitos do Decreto n.º 560/2018 NO QUE TANGE À 

ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE DO IMPETRANTE JOSÉ SÉRGIO DOS 

SANTOS VICENTE, devendo a autoridade coatora imediatamente 

reintegrá-la ao cargo, devendo comprovar o cumprimento da liminar em 05 

(cinco) dias; (b) O descumprimento do item “b” acarretará multa diária e 

pessoal do PREFEITO MUNICIPAL, bem como a configuração do crime de 

desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal, e ato de 

improbidade administrativa; (c) Colha-se o parecer ministerial, nos termos 

do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; (d) Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005661-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZENIR SILVA DE ABREU OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

NEUZENIR SILVA DE ABREU OLIVEIRA em razão de ato reputado coator 

praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES – FRANCIS MARIS 

CRUZ, diante de suposta irregularidade no decreto que anulou a posse da 

impetrante em concurso público. Ao que consta dos autos, a parte 

impetrante realizou o Concurso Público Municipal lançado pelo Edital n.º 

02/2017 para o cargo de professor licenciado em pedagogia com 

docência, logrando êxito em ser aprovada entre os candidatos portadores 

de deficiência (PCD), vez que é portadora de ambliopia no olho direito 

(CID-10 H53.9). Após aprovação, tomou posse no concurso público em 30 

de janeiro de 2018, por meio do ato id. 1568148. Contudo, a realização da 

perícia médica para comprovação da condição de PCD ocorreu apenas em 

23 de julho de 2018. Em 19 de setembro de 2018, foi publicado o Decreto 

n.º 560/2018, que anulou a posse da impetrante, em razão da 

constatação, pela perícia médica, de que o servidor estava apto para a 

atividade laboral, não se enquadrando nas vagas destinadas a candidatos 

portadores de deficiências. Diante desses fatos, volve-se perante este 

Juízo para requerer em sede liminar a reintegração da determinação da 

impetrante ao cargo que ocupava, com efeitos a partir de 19 de setembro 

de 2018. Junto da inicial, veio a documentação pertinente. Despacho 

postergando a liminar para após as informações. Ao id. n.º 16282671, o 

Município de Cáceres prestou informações. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Reporto-me à tutela de urgência. 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. Conforme narrado, a parte 

impetrante pugna judicialmente pela anulação parcial do Decreto n.º 

560/2018, no ponto em que anula seu ato de posse, vez que ausente o 
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contraditório e a ampla defesa. É caso de deferimento da liminar. Cumpre a 

ressalva quanto ao ângulo de ataque dos atos administrativos objurgados 

pela autora. Em vista da separação de poderes, não cabe ao Poder 

Judiciário interferir no mérito administrativo, como pretensamente se faz 

transparecer das razões dos pedidos. A Administração Pública, em 

verdade, goza de presunção de legitimidade dos seus atos, inclusive no 

que se refere ao poder disciplinar, cumprindo, entretanto, a este Juízo 

verificar vícios de legalidade dos atos em epígrafe. Em análise perfunctória 

dos autos, nota-se a existência de vícios de legalidade no que tange à 

publicação do Decreto n.º 560/2018. Na espécie, salta aos olhos a 

ausência completa de contraditório para demissão da parte impetrante. 

Apesar de a candidata devidamente aprovada em concurso público foi 

nomeada antes da realização da perícia para aferição da deficiência, a 

posse no cargo destinado a candidatos PCD fica condicionada à efetiva 

constatação dessa condição. Entretanto, havendo a posse sem o 

atendimento à norma pertinente, e, inclusive meses de exercício da função 

pública, pressupõe que qualquer ato demissional deva obedecer ao crivo 

do contraditório. Ao que se percebe, contudo, após a realização da perícia 

médica oficial, a parte impetrante não foi intimada para prestar qualquer 

esclarecimento ou defesa, tampouco foi instaurado qualquer procedimento 

para anulação da sua posse (demissão). Ainda que eivado de ilegalidade, 

o ato de posse não pode ser revogado inaudita altera pars. O fato de a 

administração poder rever ou anular seus próprios atos, quando eivados 

de irregularidades, não inclui o desfazimento de situações constituídas 

com aparência de legalidade, sem observância do devido processo legal e 

ampla defesa. A desconstituição de ato de nomeação de servidor público, 

mediante ato de nomeação e posse e após 08 (oito) meses de exercício, 

impõe a formalização de procedimento administrativo, em que se 

assegure, ao funcionário demitido, amplo direito de defesa. Neste sentido 

é a jurisprudência: Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO 

PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO STF. MITIGAÇÃO. 

ANULAÇÃO UNILATERAL POR DECRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE. 

VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 1. É de conhecimento 

deste juízo o teor da Súmula 473 do STF que dispõe a respeito do poder 

de autotutela da Administração Pública de anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos. Contudo, nos casos em que a invalidação do ato 

administrativo repercuta no campo de interesses individuais de servidores, 

firmou-se tese na qual é necessária prévia instauração de processo 

administrativo que assegure o exercício da ampla defesa e do 

contraditório. 2. Os atos administrativos dos quais tenham decorrido 

efeitos concretos e cuja anulação possa resultar em prejuízos de variadas 

ordens aos administrados somente são passíveis de revisão mediante 

prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja 

assegurado aos possíveis prejudicados o exercício das garantias 

constitucionais da ampla defesa e contraditório contidas no art. 5º , LV , 

da Constituição Federal de 1988, o que não se constata nos presentes 

autos. 3. Reexame conhecido e improvido. TJ-PI - Reexame Necessário 

REEX 00001072620148180083 PI (TJ-PI) Data de publicação: 07/06/2018. 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES APROVADOS EM 

CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DO ATO DIAS APÓS A 

PUBLICAÇÃO. EXAURIMENTO DOS EFEITOS. MEDIDA INADEQUADA. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE LEGALIDADE PARA JUSTIFICAR EVENTUAL 

ANULAÇÃO. MERA ALEGAÇÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO. MOTIVO 

INSUBSISTENTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTAURAÇÃO 

DOS EFEITOS DO DECRETO DE NOMEAÇÃO. 1. O ato administrativo de 

nomeação dos Impetrantes, por já haver exaurido os seus efeitos - 

chamamento dos candidatos para investidura no cargo de guarda 

municipal – caracteriza-se como ato jurídico perfeito e não é passível de 

revogação; 2. Ademais, nos moldes da Súmula 16, do STF, a partir da 

nomeação realizada pela Administração Pública, surgiu para os 

destinatários o direito subjetivo de posse e exercício; 3. Portanto, o 

referido ato poderia, tão somente, ser anulado. Todavia, à míngua de 

qualquer vício de ilegalidade, deve ser mantido em sua inteireza; 3. Ainda 

que assim não fosse, a mera alegação de falta de orçamento não justifica 

a execução do ato, sobretudo porque a Constituição Federal estabelece a 

prévia exigência de dotação orçamentária para a admissão e contratação, 

a qualquer título, de servidores públicos, o que deve acontecer antes 

mesmo da publicação do edital do certame; 5. Além disso, os atos 

subsequentes ao decreto de revogação evidenciam a fragilidade do 

motivo declarado pela Administração Pública, pois apesar de alegar a 

ausência de orçamento, a Prefeitura prosseguiu nomeando candidatos 

aprovados para outros cargos, além de haver realizado três processos 

seletivos simplificados para a contratação de pessoal; 6. Logo, há 

evidente vício em relação ao motivo declarado para a edição do ato de 

revogação, o que enseja a sua nulidade, com a consequente restauração 

dos efeitos do Decreto de nomeação dos Impetrantes. TJ-AM - 

40016149120178040000 AM 4001614-91.2017.8.04.0000 (TJ-AM) Data de 

publicação: 29/08/2017. Dessa forma, estando o direito em favor da parte 

impetrante e a urgência devidamente configurada pela demissão do autor 

e, consequentemente, corte no recebimento de seus proventos, o 

deferimento do pleito liminar é medida impositiva. ISSO POSTO, e por tudo 

que dos autos consta, DECIDO: (a) DEFERIR a liminar pleiteada para 

SUSPENDER os efeitos do Decreto n.º 560/2018 NO QUE TANGE À 

ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE DA IMPETRANTE NEUZENIR SILVA DE 

ABREU, devendo a autoridade coatora imediatamente reintegrá-la ao 

cargo, devendo comprovar o cumprimento da liminar em 05 (cinco) dias; 

(b) O descumprimento do item “b” acarretará multa diária e pessoal do 

PREFEITO MUNICIPAL, bem como a configuração do crime de 

desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal, e ato de 

improbidade administrativa; (c) Colha-se o parecer ministerial, nos termos 

do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; (d) Após, conclusos.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005660-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEL PASSOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA DE SOUZA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/01/2019 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: 1001019-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM BENEDITA MOREIRA MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO INACIO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006086-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. DE BRITO - EPP (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: 29/01/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006140-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORIELTON PIRES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012007-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY FERNANDA DA SILVA 02328401139 (REQUERENTE)

ANNY FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R MOTA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

30/01/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004458-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 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$ 3.171,40 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E 

UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006215-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/01/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005432-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/02/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005432-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 1420/2018 – 

PRES. NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NO PERIODO DA TARDE NO DIA 19 DE 

DEZEMBRO DE 2018, SENDO ASSIM, CANCELO A AUDIÊNCIA DESIGNADA 

NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, E JÁ PROCEDENDO COM A 

REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005476-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO O (a) ADVOGADO (a) PARA MANIFESTAR-SE NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS SOBRE O ID 16385268 - Diligência, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA, EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO 

PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005476-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 1420/2018 – 

PRES. NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NO PERIODO DA TARDE NO DIA 19 DE 

DEZEMBRO DE 2018, SENDO ASSIM, CANCELO A AUDIÊNCIA DESIGNADA 

NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, E JÁ PROCEDENDO COM A 

REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005478-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIMON DA COSTA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N. 1420/2018 – 

PRES. NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NO PERIODO DA TARDE NO DIA 19 DE 

DEZEMBRO DE 2018, SENDO ASSIM, CANCELO A AUDIÊNCIA DESIGNADA 

NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005451-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HOSANA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233657 Nr: 3566-29.2018.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOCRIJAPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:, VINICIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA EMPRESA COOCRIJAPAN DENUNCIADA, DR. 

VINICIUS CASTRO CINTRA, PARA QUE JUNTE PROCURAÇÃO NOS 

AUTOS, BEM COMO DE QUE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO PARA O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 17:00 

HORAS NA SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212779 Nr: 1443-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI MARINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE, para em 48 (quarenta e oito) horas, 

DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229821 Nr: 1068-57.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUTEL HERREIRA SOARES - 

OAB:OAB/RO Nº 2183, Paulo André Carneiro Dinelli da Costa - 

OAB:OAB/AC 2.425-A

 Desta forma, analisando detidamente os autos, verifico que a decisão de 

fls. 156/157, a qual está sendo impugnada pela defesa, não se amolda ao 

disposto nos incisos do artigo acima transcrito, ou seja, não é cabível o 

recurso em sentido estrito da decisão mencionada.Pelas razões expostas, 

DEIXO DE CONHECER o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa 

à fl. 158.Por fim, intime-se via DJe a Defesa do réu para ciência da 

presente decisão, bem como apresentar memoriais finais no prazo 

legal.Decorrido o prazo, com ou sem juntada dos memoriais finais da 

defesa, certifique-se o sr. Gestor Judiciário e voltem-se os autos 

conclusos para ulterior deliberação.Ciência ao Parquet e Defesa.As 

providências.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 170923 Nr: 6993-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELOS MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Primeiramente, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o item 

‘a’ do pedido de fls. 282/288, vez que, carreando detidamente os autos, 

verifico que a prescrição não ocorreu com relação ao delito de tentativa 

de homicídio qualificado, vez que entre a data do recebimento da denúncia 

(23/10/2014) e a data hodierna (29/11/2018) não transcorreu o prazo 

prescricional, qual seja, 16 (dezesseis) anos.Ainda, o C. Superior Tribunal 

de Justiça, através da Terceira Seção, aprovou a Súmula 438 para afastar 

a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão 

punitiva com fundamento em pena em perspectiva, haja vista que, de 

acordo com o Código Penal, tem-se que a prescrição somente se regula 

pela pena concretamente aplicada ou, ainda, pelo máximo de pena, 

abstratamente previsto.“É inadmissível a extinção da punibilidade pela 

prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, 

independentemente da existência ou sorte do processo penal” (súmula 

438 – STJ). Pelo exposto, deixo de acolher a justificava apresentada em 

favor do réu às fls. 244/245, e consequentemente DECLARO A REVELIA 

do réu FERNANDO VASCONCELOS MENDES FERREIRA, nos termos do 

artigo 367 do CPP, devendo os autos prosseguir sem a sua 

presença.Desta maneira, em conformidade com o princípio da 

instrumentalidade das formas, os atos praticados desde a decisão de fls. 

251/252 até a data hodierna devem permanecer vigentes e prevalecer.Por 

fim, abra-se vista a Defesa do réu para apresentação dos memoriais 

finais, de forma escrita, no prazo legal.Ciência ao Ministério Público e 

Defesa.As providências. Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de 

feito pertencente à Meta 02/2018-CNJ.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188344 Nr: 7218-59.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GOMES SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) Luiz Fernando Gomes Saavedra 

Filiação: Amarildo Gomes de Arruda e Maria Sanysaavedra Rivero, data de 

nascimento: 17/10/1996, brasileiro(a), , Endereço: Rua Francisco Vieira de 

Azevedo, 14, Bairro: Cohab Nova, 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: Isso posto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal deduzida na exordial acusatória para o fim de CONDENAR Luiz 

Fernando Gomes Saavedra, já qualificado nos autos, pelo delito previsto 

no art. 306 da Lei nº 9.503/97, por duas vezes. DOSIMETRIA DA PENA Em 

relação ao delito ocorrido no dia 19/08/2015. Examinando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é 

tecnicamente primário. Personalidade e conduta social consideradas 

normais, à míngua de elementos que permitam melhor avaliá-las. Quanto ao 

motivo do crime, não restou esclarecido. As circunstâncias e 

consequências do crime não merecem maiores considerações, pois foram 

as normais do delito. Não há falar em vítima determinada, no caso em tela, 

vez que o bem jurídico protegido é a segurança pública. Por fim, a 

culpabilidade foi adequada à natureza delitiva, merecendo censura normal 

à espécie. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) MESES DE DETENÇÃO e 
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10 (dez) dias multa. Inexistem atenuantes a serem observadas. Tendo em 

conta o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, inciso III, do 

Código de Trânsito Brasileiro majoro a pena fixando-a em 08 meses de 

detenção. Não há causas de aumento ou diminuição a serem analisadas. 

Inexistem outras causas modificadoras da pena, motivo pelo qual fica o 

réu definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) 

MESES DE DETENÇÃO, além de 10 (dez) dias multa, fixados estes na 

proporção de 1/30 do salário mínimo vigente há época dos fatos. Em 

relação ao delito ocorrido no dia 25/08/2015. Examinando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é 

tecnicamente primário. Personalidade e conduta social consideradas 

normais, à míngua de elementos que permitam melhor avaliá-las. Quanto ao 

motivo do crime, não restou esclarecido. As circunstâncias e 

consequências do crime não merecem maiores considerações, pois foram 

as normais do delito. Não há falar em vítima determinada, no caso em tela, 

vez que o bem jurídico protegido é a segurança pública. Por fim, a 

culpabilidade foi adequada à natureza delitiva, merecendo censura normal 

à espécie.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) MESES DE DETENÇÃO e 10 (dez) 

dias multa.

Tendo em conta o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, 

inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro majoro a pena fixando-a em 08 

meses de detenção, contudo em razão da confissão espontânea, reduzo 

a pena ao seu mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção. Não 

há causas de aumento ou diminuição a serem analisadas. Inexistem outras 

causas modificadoras da pena, motivo pelo qual fica o réu definitivamente 

condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) MESES DE 

DETENÇÃO, além de 10 (dez) dias multa, fixados estes na proporção de 

1/30 do salário mínimo vigente há época dos fatos. Do concurso de 

crimes. Tendo em vista que o acusado mediante mais de uma ação, 

praticou dois crimes da mesma espécie e idênticos, em condições de 

tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, entendo pela aplicação 

do crime continuado, nos termos do art. 71, do Código Penal.

 Assim, tendo em vista que as penas a ambos os crimes são idênticas, 

apenas majoro a pena de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias multa, em 1/6 (o 

mínimo possível), passando a pena final a 07 (sete) meses de reclusão e 

11 (onze) dias multa, fixados estes na proporção de 1/30 do salário 

mínimo vigente há época dos fatos. Da suspensão ou proibição de obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor: Concernente à 

pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor, tendo em vista o patamar da aplicação da 

pena privativa de liberdade, fixo em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, com 

base no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como na 

quantidade de delitos praticados, e na proporção utilizada para fins de 

aumento de pena pelo crime continuado. Do regime do cumprimento da 

pena: Considerando que o sentenciado não é reincidente, FIXO, consoante 

interpretação do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal, o REGIME ABERTO 

para o início do cumprimento da reprimenda.

 Estando presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo as penas 

privativas de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada 

pelo juízo da execução penal, visto que: Presente o primeiro requisito, qual 

seja, o objetivo, eis que a pena imposta na condenação é menor de quatro 

anos (inciso I), bem como o segundo requisito, já subjetivo, qual seja, não 

é reincidente (inciso II) e por fim, presente o terceiro requisito, também 

subjetivo, eis que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 

indicam que essa substituição é suficiente (inciso III). Do direito de recorrer 

em liberdade: Finalmente, considerando que o sentenciado respondeu o 

processo, até o presente momento, nessa situação e que não estão 

presentes os requisitos ensejadores para a determinação da segregação 

cautelar, CONCEDO-LHE o direito de apelar em liberdade. Não sendo 

encontrado o(s) réu(s), proceda-se a intimação por edital. Cumpra-se 

(ass) José Eduardo Mariano - Juiz de DireitoE, 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, 30 de novembro de 2018. FRANCISCO EDSON 

FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213378 Nr: 1892-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE JESUS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Edson de Jesus Neves, Cpf: 

72514930120, Rg: 1393192-0 SSP MT Filiação: Tenisson Vieira das Neves 

e Josefa Maria de Jesus, data de nascimento: 02/12/1980, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, convivente, carpinteiro, Endereço: Fazenda Rio 

Vermelha, Bairro: Rural, Cidade: Lambari D'oeste/mt-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. 171§2º, do inciso II do Código Penal, tendo como 

vítima: Ueslei Santana Guidini, a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 

20/07/2016. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado Edson de Jesus 

Neves, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 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, 30 

de novembro de 2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227234 Nr: 12350-29.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL APARECIDO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Vistos.Compulsando os autos, observo que o reeducando foi condenado 

as penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano 

de detenção, em regime inicial semiaberto.Isso posto, determino a 

intimação do reeducando para que, nos termos da sentença proferida em 

seu desfavor, cumpra com as seguintes condições de seu regime 

SEMIABERTO:1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, 

ante a inexistência de Colônia Penal, a partir das 19 horas de um dia até as 

06:00 do outro, nos dias de semana ou de trabalho; 2) Recolher-se em sua 

residência nos finais de semana e feriados em que não estiver 

trabalhando; 3) Comparecer mensalmente em Juízo e comunicar a sua 

ocupação; 4) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, 

sem prévia autorização deste Juízo; 5) Não freqüentar bares, boates e 

locais de pouca recomendação; 6) Não ingerir bebida alcoólica; 7) Não 

trazer consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade 

de outrem.Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de 

alguma das condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento 

em Juízo, sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação 

do benefício.Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, 

proceder a leitura das obrigações a serem cumpridas em razão do regime 

que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a 

ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá 

acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 102/2018-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino – 

MT – Dr. José Mauro Nagib Jorge - no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei, etc...

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 75 de 590



CONSIDERANDO que a servidora ELIANA MURIANA DE QUEIROZ 

(matricula 1297), Distribuidora da Comarca de Diamantino, estará afastada 

de suas funções por motivo de usufruto de 15 dias de férias ( 03/12/2018 

a 17/12/2018);

 Resolve:

DESIGNAR a servidora IVANETI MARIA RONDONI VITORASSI, Técnico 

Judiciário - matrícula nº 7471, para exercer em substituição a função de 

Distribuidora, nesta Comarca de Diamantino-MT, pelo período de 

03/12/2018 a 17/12/2018, ocasião do usufruto de Férias da Distribuidora.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Diamantino – MT, 30 de novembro de 2018.

 José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001155-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR SEBASTIAO DALLA COSTA OAB - PR29769 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGON ROTH (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000139-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEGAIL GONCALVES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000952-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENILSON DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000952-71.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

ODENILSON DE SOUZA Vistos etc. DEFIRO a busca e bloqueio de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal. Após, voltem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino, 09 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001286-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE LOPES DE FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANTONIO JEFERSON DA SILVA ARGEMON (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001286-71.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: JOSE 

LOPES DE FREITAS, J R GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME Vistos 

etc. Conforme certificado no id. 16767066, não foi possível intimar a 

referida testemunha. Desta forma, determino a devolução da presente 

missiva ao juízo deprecante com as devidas cautelas e nossas 

homenagens. Cancelo a audiência designada para a data de 05/12/2018. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 03 de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107942 Nr: 1578-44.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Acceturi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Lopes da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Goes - 

OAB:111272, Mário Augusto de Carvalho Rodrigues - OAB:337770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte exequente acerca do teor da petição juntada às 

fls. 84/99, transcrita resumidamente: Mega leilões Gestor Judicial vem 

expor e requerer o que segue: Trazer aos autos à informação acerca de 

determinação nos autos do processo nº 1002135-54.2017.8.26.0201, em 

trâmite pela 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça -SP, de que foram 

nomeados para proceder a alienação dos imóveis descritos nas matrículas 

16.613, 28.734 e 28.736 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Garça-SP, para que as partes seja cientificadas de que o leilão ocorrerá 

por determinação no processo nº 1002135-54.2017.8.26.0201, nas 

seguintes datas: 1º leilão terá início dia 12/11/2018 às 15:30 horas e se 

encerrará 21/11/2018, às 15:30 horas e o 2º leilão terá início dia 

21/11/2018 às 15:3l horas e se encerrará 12/12/2018, às 15:30 horas, 
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onde serão aceitos lances com no mínimo 50%(cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 37314 Nr: 2167-17.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Felício dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas Pinheiro - 

Procurador Federal - OAB:

 Código n. 37314

DECISÃO

Vistos, etc.

Ante a concordância de fls. 301/302, homologo os cálculos apresentados 

pelo executado às fls. 295/297.

Nos termos do artigo 535, inciso I, do NCPC, REQUISITE-SE o pagamento 

por intermédio do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal e 

nos incisos I e II do artigo 265, e nas alíneas “a” e “b” do artigo 266, ambos 

do RITJ/MT.

Por fim, DETERMINO à Secretaria Judicial que promova a RETIFICAÇÃO no 

Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e ANOTE-SE na capa dos 

autos que o presente feito já se encontra na fase de Cumprimento de 

Sentença.

 Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110387 Nr: 2825-60.2016.811.0005

 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 Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Mendes, Empresa Diamantinense de 

Comunicação Ltda, Josenil Costa Lube, Haron Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Código: 110387

DECISÃO

Vistos, etc.

Acolho o parecer ministerial de fls. 259/270.

Em análise dos autos, observo que os requeridos Jozenil Costa Lube e 

Haron Alvares, mesmo devidamente citados para os termos da presente 

ação (fl. 226) deixaram transcorrer in albis o prazo para responder à 

demanda. Sendo assim, DECRETO a REVELIA da parte requerida Jozenil 

Costa Lube e Haron Alvares, nos termos do art. 344, do Código de 

Processo Civil.

Desta feita, não obstante a revelia que, por sua vez, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, determino a intimação das 

demais partes para que especifiquem as provas que desejam produzir, 

sob pena de preclusão.

RETIFIQUE-SE a Secretaria a certidão de fl. 258, no que se refere ao termo 

final do prazo de contestação, uma vez que devem ser computados em 

dobro, nos termos do art. 229, NCPC.

 Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90408 Nr: 2716-51.2013.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdSJ, HVLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Vitório dias Córdova 

- OAB:369-B

 Código n. 90408

DESPACHO

Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar o cálculo atualizado do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106546 Nr: 1009-43.2016.811.0005

 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 Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Diamantino, Construtora 

R. D. Eirelli - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 Código: 106546

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Ação Civil Pública por atos de improbidade 

administrativa proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO e 

CONSTRUTORA R.D. EIRELLE – EPP, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Observo que o processo encontra-se em fase de saneamento, sendo 

assim, passo a saneá-lo.

Compulsando os autos, verifico que nenhuma preliminar fora arguida em 

sede de contestação, bem como que o processo encontra-se em ordem, 

não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas, uma vez que 

as partes são legítimas e estão bem representadas.

Dou o feito por saneado.

Constato que existem questões que ainda exigem uma maior dilação 

probatória, não se configurando o presente feito nas hipóteses previstas 

no artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, que possibilitam o 

julgamento antecipado da lide.

Para produção de provas, fixo como ponto controvertido:

a) Eventual nulidade da licitação e dos atos administrativos subsequentes;

b) A extensão da responsabilidade dos requeridos frente a suposta 

omissão em garantir a trafegabilidade da Rua “E”, Bairro Bela Vista, 

Diamantino.

 Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 28 de 

fevereiro de 2019, às 14h15.

Por fim, advirto que, nos termos do artigo 455, NCPC, cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo.

Intimem-se e cumpra-se.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39327 Nr: 188-83.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Vedoi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires 

(Procurador Federal) - OAB:Mat. N°.1661900

 Código 39327

DESPACHO

Vistos, etc.

INDEFIRO o requerimento de fls. 309/310, visto que cabe à parte 

acompanhar o pagamento dos RPV’s expedidos.

Intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito no 

prazo de 15 (dias) dias.

Não havendo manifestação, arquive-se os autos, com as baixas de estilo.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126925 Nr: 1628-02.2018.811.0005

 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: Destilaria de Álcool Libra Ltda, Libra Etanol 

Participações Societarias Ltda, Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, 

Izelia Ticianeli, Luiz Carlos Ticianelli, Luiz Carlos Ticianelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Saldanha Handell - 

OAB:OAB/MT 13.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 126925

DESPACHO

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o parcelamento das custas 

processuais não prejudicará o bom andamento do feito.

Assim, defiro o pedido reiterado à fl. 429, e autorizo o parcelamento das 

custas processuais em 06 parcelas iguais mensais.

Ainda, proceda à intimação do Estado de Mato Grosso, por meio de seu 

representante judicial, para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

petição de fl. 459.

Expeça-se o necessário.

Após, volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98383 Nr: 803-63.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMC, KMC, Arlete Costa de Miranda Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 98383

DESPACHO

Vistos, etc.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença de fls. 215/225.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual, na pessoa do seu representante 

judicial para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Oposta a impugnação, ouça-se a exequente.

Não havendo impugnação, volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82254 Nr: 956-38.2011.811.0005

 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: Julita Mendes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Governador do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Código nº. 82254

DESPACHO

Vistos, etc.

Por preencher os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelação 

protocolados (fls. 166/183 e 185/189).

 Certifique-se a tempestividade das contrarrazões apresentadas e 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Às providências.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85922 Nr: 1439-34.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Patrocinio de Lima

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

Ignácio Lopez de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:Mat.n°1662135

 Código n. 85922

DESPACHO

Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre o petitório retro.

 Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89497 Nr: 1841-81.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Garcez da Luz Aguila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT, Prefeito 

Municipal de Alto Paraguai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gaspar da Silva 

- OAB:17.412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 
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OAB:12652/MT

 Código 89497

DESPACHO

Vistos, etc.

Sem prejuízo de ulterior homologação, determino a remessa dos autos ao 

contador judicial para que proceda a atualização do cálculo do valor 

exequendo, observando os termos delineados na sentença de fls. 91/92, 

bem com os honorários de advogado fixados em dez por cento sobre o 

valor da condenação.

 Após, cumprida a determinação, intimem-se as partes para manifestarem 

sobre o cálculo no prazo de 10 (dez) dias, e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87159 Nr: 2867-51.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Xavier Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Código: 87159

DESPACHO

Vistos, etc.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo os pedidos de 

cumprimento de sentença (fls. 237/245 e 246/249).

Intime-se o Município de Alto Paraguai - MT na pessoa do seu 

representante judicial para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias.

Oposta a impugnação, ouça-se o exequente.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 30209 Nr: 1274-94.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcenor Alves de Souza, Município de Alto 

Paraguai-MT, Umbelino Alves Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonina Lopes de Almeida 

Martelli - OAB:12929/MT, Antonio José Carvalho da Silva - 

OAB:3.563_A, Kelly Cristina da Silva - OAB:8156

 Código n. 30209

DESPACHO

Vistos, etc.

Dê-se vista ao MPE para manifestação.

 Após, volte-me concluso.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 2039-55.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cechett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Código n. 86425

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o Município de Diamantino-MT para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do cálculo de fl. 189.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 30572 Nr: 1533-89.2006.811.0005

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Mendes Júnior ( Sr. Prefeito 

Municipal), Elza Ermita - ME, Elza Ermita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Medeiros de Souza - 

OAB:24.051 DF, Lauro Ribeiro Pinto de Sá Barreto - OAB:172123RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Código: 30572

DESPACHO

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de dez dias, apresentarem 

alegações finais, por memoriais.

Juntadas as alegações finais das partes, colha-se o parecer ministerial.

Intimem-se.

 Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 42237 Nr: 3036-43.2009.811.0005

 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: Manoel Salete Martins de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 42237

DESPACHO

Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre o petitório retro.

 Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100252 Nr: 1569-19.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Addmilson de Souza Oliveira 

- OAB:21.790, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780

 Código n. 100252

DESPACHO

Vistos, etc.

Dê-se vista ao MPE para apresentação das alegações finais.

 Após, volte-me concluso.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 38570 Nr: 3422-10.2008.811.0005

 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: Gelson Lima de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:171.255/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Código n. 38570

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, via carga dos autos, para, em 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da petição de fl. 459.

Após, volte-me concluso.

Às providências.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112779 Nr: 4108-21.2016.811.0005

 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 Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln, Nilvo Pedro Lanza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 (...)DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos, etc.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente Ação Civil Pública Com 

Preceito Condenatório c/c Pedido de Medida Cautelar em desfavor de 

JUVIANO LINCOLN e NILVO PEDRO LANZA, já qualificados nos autos em 

epígrafe(...)Petição do Estado de Mato Grosso à fl. 457, manifestando pela 

admissão deste na qualidade de litisconsorte ativo.Por conseguinte, o 

Município de Diamantino/MT foi intimado para manifestar interesse em 

integrar a lide, contudo, restou-se inerte (fl. 458). Em sequência, o MPE 

manifestou-se, às fls. 468/469, pugnando pelo impulso da demanda, nos 

termos do art. 17, §9º da Lei n. 8.429/92, admitindo o ingresso do Estado 

de Mato Grosso no feito, na condição de litisconsorte ativo.Em seguida, 

vieram-me conclusos.É o relatório. Decido.Inicialmente, verifico que nesta 

fase processual, ainda não há provas da inexistência do ato de 

improbidade ou da improcedência da ação. A via eleita pelo autor é a 

correta, sendo os fatos narrados na inicial, em tese, atos de improbidade 

administrativa. Os documentos acostados à inicial dão embasamento às 

alegações da parte autora, trazendo a baila indícios suficientes da 

existência dos atos de improbidade.Isto posto, RECEBO a inicial de fls. 

04/23, posto que contém os elementos necessários para instauração da 

presente ação civil pública.Defiro o pedido do Estado de Mato Grosso para 

integrar a lide na qualidade de litisconsorte ativo (fl. 457), na forma do art. 

17, § 3º, da Lei 8.429/92. Promova-se a Secretaria o acréscimo do polo 

ativo.Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem os pedidos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (arts. 335 III, e 344 do CPC).Após, decorrido o 

prazo de resposta, dê-se vista dos autos ao Representante do Ministério 

Público, bem como ao Estado de Mato Grosso, para, caso queiram, ofertar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se as partes do 

recebimento da in ic ia l .Ciência ao Minis tér io  Públ ico.Às 

providências.Diamantino/ MT, 13 de novembro de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40333 Nr: 1192-58.2009.811.0005

 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: Maria Rosário da Guia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Candido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86374, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patricia Mariano da Silva - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procuradora Geral da União - OAB:1585256

 Código 40333

DESPACHO

Vistos, etc.

Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o que 

entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Após, volte-me concluso para deliberação.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98734 Nr: 955-14.2015.811.0005

 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: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diane Vieira de Vasconselos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Cezar Antunes Mosso - OAB:54.415/RJ, Julio César 

Espirito Santo - OAB:OAB/MT 15.934-E

 Código: 98734

DESPACHO

Vistos, etc.

Acolho o parecer ministerial de fls. 278.

Cumpra-se a decisão de fl. 249, no que tange à consulta ao Sistema 

Infojud, conforme ali determinado.

Ainda, determino o cumprimento dos comandos da decisão de fls. 

272/273, no que se refere ao item III), caso ainda não executado.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102439 Nr: 2714-13.2015.811.0005

 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: Joaquim Pompilo da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Selle - OAB:293467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2714-13.2015.811.0005

Código n. 102439

DESPACHO
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Vistos etc.

Dê-se vista ao MPE.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81098 Nr: 109-36.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Rocha Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES SOARES 

- OAB:15559

 Código n. 81098

DESPACHO

Vistos etc.

Dê-se vista ao MPE.

Após, volte-me concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99924 Nr: 1446-21.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Adriana Rossi Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Código nº 99924

DESPACHO

Vistos etc.

 INTIME-SE o Município de Diamantino/MT para se manifestar sobre a 

arguição de incompetência deste Juízo suscitada pela Requerente às fls. 

84/87, em 10 dias.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95144 Nr: 2479-80.2014.811.0005

 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: Maria Conceição Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Luiz Fin, Eva Rodrigues Fin, Lurdes 

Rodrigues Fin, Maria Rodrigues dos Santos, Pedro Fin, Luis Ivo Fin, Darcy 

Rodrigues Fin, Terezinha Rodrigues Fin, Helena Rodrigues Fin, Ines 

Rodrigues Fin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 95144

 DESPACHO

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que os requeridos foram citados por 

edital, conforme certidões de fls. 49 e 58, sendo que não responderam à 

ação, tampouco constituíram advogado.

Assim, nos termos do art. 72, II, do NCPC , nomeio como curador especial 

um dos representantes da Defensoria Pública, para atuar em defesa dos 

requeridos citados por edital.

Cientifique-se a Defensoria Pública para, por meio de um dos seus 

representantes, apresentar defesa/resposta no prazo legal.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 80 Nr: 487-56.1992.811.0005

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Rodrigues Fin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Serafim Guimarães Campos - 

OAB:4343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80

DESPACHO

Vistos, etc.

Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso (Código 95144).

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 29751 Nr: 931-98.2006.811.0005

 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: Adélia Lemes do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 29751

DESPACHO

Vistos, etc.

Dê-se vista ao MPE.

 Após, volte-me concluso.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110551 Nr: 2944-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMLdS, LCLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSANE AMARAL 

FONTOURA - OAB:30056

 Código n. 110551

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 64 e acolho o parecer ministerial de fls. 65/66.

Intimem-se as partes pessoalmente para que compareçam ao fórum desta 

comarca e forneçam material genético para a realização do exame de 

DNA.

 Deixo consignada a possibilidade de se coletar o material genético do 

requerido no Estado de Santa Catarina e enviá-lo para o laboratório que 

realizará o referido exame, caso seja possível.

Proceda-se o envio para o laboratório que o Juízo costumeiramente solicita 
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os serviços.

Consigne-se que deverá ser o resultado remetido pelo laboratório 

diretamente a este Juízo, com cópias endereçadas aos interessados.

 Por oportuno, registro que o não comparecimento do requerido ou que 

este impeça a coleta do seu material genético importará em presunção de 

veracidade da paternidade, nos termos da legislação civil pátria.

 Com a juntada do resultado do exame aos autos, dê-se vista ao Ministério 

Público.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101983 Nr: 2458-70.2015.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Giovani de Souza, Justina Azevedo de 

Souza, Dayane Juraci de Souza, Alessandra de Souza Alves de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aldo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2458-70.2015.811.0005

Código n. 101983

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se a deliberação dos autos em apenso.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131498 Nr: 3508-29.2018.811.0005

 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: Ezair Aluisio da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 131498

DESPACHO

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito no 

prazo de 15 (dias) dias.

Após, volte-me concluso.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102041 Nr: 2484-68.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvana Aparecida Oliveira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, para, diante do retorno dos autos da 2º Instância, 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111742 Nr: 3597-23.2016.811.0005

 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: Edson Garajau de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, para, diante do retorno dos autos da 2º Instância, 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110723 Nr: 3030-89.2016.811.0005

 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: NJdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Autos n. 3030-89.2016.811.0005

Código n. 110723

DESPACHO

Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 63/65, bem como o parecer ministerial de fls. 66/67 

e determino a realização de estudo psicossocial, a ser realizado na 

residência do autor, compreendendo seu núcleo familiar, a fim de 

averiguar se houve modificação na sua capacidade econômica, a ponto 

de justificar a alteração do valor da prestação alimentar. Para tanto, 

notifiquem-se a psicóloga e a assistente social desse Juízo para que 

realizem o estudo psicossocial do caso, encaminhando o laudo no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.

Com o aporte do estudo psicossocial, dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

 Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41644 Nr: 2447-51.2009.811.0005

 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: Cesarino Leite da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:3833

 INTIMO a parte autora, para, diante do retorno dos autos da 2º Instância, 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 2935-30.2014.811.0005

 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: RAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 
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Carvalho - OAB:14663

 Código n. 95737

DESPACHO

Vistos etc.

Acolho os pedidos de fls. 123 e 124 e determino a realização de estudo 

psicossocial, a ser realizada na residência das crianças e seus genitores 

a fim de obter informações recentes a respeito da capacidade material e 

psicológica de ambas as partes de zelar pelos filhos. Para tanto, 

notifiquem-se a psicóloga e a assistente social desse Juízo para que 

realizem o estudo psicossocial do caso, encaminhando o laudo no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.

Determino ainda, que sejam realizadas avaliações psicológicas 

individualizadas com cada menor, a ser realizado por profissional 

habilitado pelo CRAS, devendo estas ser entregues no prazo de 20 (vinte) 

dias.

Com o aporte do estudo e avaliações, dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

 Diamantino/MT, 29/11/2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107025 Nr: 1199-06.2016.811.0005

 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: AASO, MAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 Código n. 107025

DESPACHO

 Vistos, etc.

 DEFIRO os pedidos de fls. 117/118 e 119.

 DETERMINO o acompanhamento psicológico dos menores por meio da 

equipe multidisciplinar do juízo desta Comarca, com apresentação de 

relatórios mensais sobre a possível presença de alienação parental por 

parte da genitora.

Ainda, OFICIE-SE ao Conselho Tutelar de Alto Paraguai-MT, para que 

acompanhe o genitor, ou a avó paterna à residência da genitora para 

exercer o direito de visitas, em finais de semanas alternados começando 

na sexta feira às 18 horas e com término no domingo às 18 horas, metade 

das férias escolares, devendo o conselho tutelar prestar informações 

mensais a este Juízo, sobre a efetivação do direito de visitas.

OFICIE-SE ao Governo do Estado de Mato Grosso, para que proceda à 

realização de desconto mensal na folha de pagamento do requerido, na 

porcentagem de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

conforme decisão de fls. 15/16.

Outrossim, intime-se o requerido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar o holerite atualizado de seus subsídios.

 Após, cumpridas as determinações e aportados os relatórios e 

documentos necessários, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para 

manifestação.

Empós, abra-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83430 Nr: 2387-10.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Silva da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Prefeitura 

Municipal de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 INTIMO a parte autora para manifestar quanto o Ofício n. 2279/2018-DAP, 

de fls. 195/200, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101365 Nr: 2178-02.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdM, EFBdM, MCB, EBdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Moema 

Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar acerca da Certidão de fls. 76, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

CERTIDÃO FLS. 76: "Certifico que a parte requerida Ediana Brites de 

Moraes foi devidamente intimada a expressar anuência no Termo de 

Sessão de Conciliação/Mediação de fls. 34, conforme certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 75 e até a presente data nada manifestou."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24430 Nr: 2226-44.2004.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Honorio Paulino, Nelson Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, José Maria Mariano - OAB:3539-A

 Intimo a Dra. Benedita Rosalina Pereira, OAB/MT 3.380, na qualidade de 

patrona da parte denunciada Nelson Fiori, para que no prazo de 08(oito) 

dias, apresente razões ao recurso de apelação interposto pelo 

denunciado às fls. 235.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123057 Nr: 4561-79.2017.811.0005

 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): Ademar Aguiar dos Santos Filho, Josias Carlos 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 4561-79.2017.811.0005

Código n. 123057

DECISÃO

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a denúncia deve ser 

recebida, eis que indica e aponta elementos probatórios em relação à 

materialidade do crime imputado aos denunciados, bem assim, traz 

elementos que caracterizam os indícios de autoria em relação que 

permitem, nesta fase processual, o recebimento da denúncia.

Quanto à materialidade do delito, resta, a princípio, consubstanciada no 

laudo preliminar de constatação de droga anexado às fls. 30/32.

 Ademais, os indícios de autoria em relação aos denunciados ADEMAR 

AGUIAR DOS SANTOS FILHO e JOSIAS CARLOS DO NASCIMENTO 

também se encontram fortemente presentes através dos termos de 

depoimentos das testemunhas, boletins de ocorrência e termo de 

declaração acostados aos autos.

 Diante do exposto, recebo a denúncia, uma vez que ausentes às 

situações descritas no art. 395, do Código de Processo Penal-CPP, e por 

consequência designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 

de maio de 2019, às 17hrs20min.

 Cite-se, requisite-se e intime-se.

Além disso, conforme preceitua o item 7.4.1 da CNGC, determino que seja 
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comunicado o recebimento da presente denúncia ao cartório distribuidor, 

aos Institutos de Identificação Estadual e Nacional e à Delegacia de Polícia 

Local.

Ciência ao MPE e à DPE.

Às providências.

Diamantino/MT, 29/11/2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS-AUTOS N.º 1054-91.2009.811.0005 – Código 

40197-ESPÉCIE: Averiguação de Paternidade-PARTE REQUERENTE: 

Antônio Pereira Dos Santos Neto e Altair Pereira de Barros - PARTE 

REQUERIDA: Ademar Correa da Costa e Andreia Correa da Costa e Aldinei 

Correa da Costa e Adinalva Correa da Costa e Antônio Porcino da Costa 

Júnior e Alvaci Correa da Costa - INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Antônio 

Porcino da Costa Júnior Filiação: , brasileiro(a), , policia militar, Endereço: 

Quadra 9, Casa 20, Residencial Maria de Lourdes, Bairro: Recanto dos 

Pássaros, Cidade: Cuiabá-MT, para que fique da sentença transcrita 

abaixo. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/04/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00-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: Processo 

n. 1054-91.2009.811.0005- Cód. 40197-SENTENÇA - Vistos etc.Cuida-se 

de Ação de Investigação de paternidade post mortem formulado por 

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO em face de ADEMAR CORREA DA 

COSTA, ANDREIA CORREA DA COSTA, ALDINEI CORREIA DA COSTA, 

ADINALVA CORREA DA COSTA, ANTONIO PORCINO DA COSTA JUNIOR 

e ALVACI CORREA DA COSTA, todos qualificados nos autos. À fl. 144 a 

parte requerente fora intimada para dar seguinte ao feito, porém 

quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 145. É relatório. Decido. 

Observa-se que a autora foi intimada em consonância com o que dispõe o 

art. 485, §1º, do NCPC para promover os atos necessários ao andamento 

do processo, contudo esse quedou-se inerte.Pelo exposto, extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas e taxa judiciária, eis que fora concedido benefício da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte requerente. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se.P.R.I.Diamantino/MT, 23 de agosto de 2018. 

Eu, Evanilda Martins de Almeida Alessio, digitei. Diamantino - MT, 3 de 

dezembro de 2018.Heloisa Helena Soares de Siqueira-Analista Judiciária

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001456-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIA DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran MT (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 08hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SENHOR DA MODA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 

ACESSORIOS EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO XAVIER DE OLIVEIRA OAB - SP240703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE ABREU CORREIA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 09hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. DO BONFIM - ME (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 08hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MORAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

Carta Precatória devolvida. ID 16823706.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014586-54.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO MACHADO LIMA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte exequente para que dê início ao cumprimento de julgado, no 

prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001454-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (EXECUTADO)

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 DESPACHO Processo: 

1001454-10.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: GILSON FERREIRA DE ARRUDA 

EXECUTADO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos etc. Intime-se a parte 

embargada através de seu patrono, para que se manifeste acerca dos 

embargos à execução opostos, no prazo legal. Cumpra-se. Diamantino, 03 

de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010326-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZELTO PIMENTEL DE AQUINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON FERREIRA DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010326-26.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: ELIZELTO PIMENTEL DE 

AQUINO EXECUTADO: ADEMILSON FERREIRA DA ROSA Vistos, etc. 

Considerando que o bloqueio online pelo BACENJUD bem como a pesquisa 

pelo RENAJUD restaram infrutíferas, intime-se a parte exequente para que 

manifeste-se indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de dezembro 
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de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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: 

1000384-21.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSIENE SILVA DOS SANTOS 

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, 03 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000699-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI APARECIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000699-49.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ANDREI APARECIDO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1 – Em razão da penhora 

online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de advogado, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. 

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. 

AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. 

POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 

VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS 

DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua redução a 

termo, com posterior intimação da parte executada para, querendo, 

apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino,03 de dezembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013423-73.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO NEVES DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUINCHOS CORUJAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8013423-73.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: CELIO NEVES DE MAGALHAES 

EXECUTADO: GUINCHOS CORUJAO LTDA - ME Vistos, etc. Considerando 

que o bloqueio online pelo BACENJUD bem como a pesquisa pelo 

RENAJUD restaram infrutíferas, intime-se a parte exequente para que 

manifeste-se indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de dezembro 

de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010351-73.2015.8.11.0005

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:

ELOISA REGINA ESCOBAR FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010351-73.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME EXECUTADO: ELOISA REGINA ESCOBAR FREITAS Vistos, 

etc. Considerando que o bloqueio online pelo BACENJUD bem como a 

pesquisa pelo RENAJUD restaram infrutíferas, intime-se a parte exequente 

para que manifeste-se indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de 

dezembro de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MACEDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIRLEY DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000484-73.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JESSE MACEDO GOMES 

REQUERIDO: WIRLEY DOS SANTOS SOUZA 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, 30 de novembro de 2018. 
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José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-61.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE NONATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010615-61.2013.8.11.0005. REQUERENTE: DANIELE NONATO DE SOUZA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA 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, 03 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-90.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIEL JOSE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010561-90.2016.8.11.0005. REQUERENTE: SIEL JOSE DA CRUZ 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Vistos 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, 03 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINA DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001008-07.2017.8.11.0005. REQUERENTE: BRUNA CAROLINA DA SILVA 

BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 03 de dezembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007637-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. S. D. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 18/02/2019 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

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

Processo Número: 1006485-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. S. B. C. (AUTOR(A))

M. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006485-75.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): THALIA LETICIA SOUZA BEZERRA COSTA, MARCIA CRISTINA 

DE SOUZA RÉU: VELTON BEZERRA COSTA Vistos, etc. Recebo a inicial 

na forma proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite 

sob segredo de justiça. No tocante a fixação de alimentos provisórios, em 

favor das filhas, verifico o cabimento diante da relação de parentesco 

evidente, comprovando a legitimidade ativa e passiva. Ao analisar os 

requisitos da necessidade do reclamante e possibilidade da pessoa 

obrigada, constato que a necessidade da autora resta presumida pelas 

certidões de nascimento. Quanto à possibilidade do requerido, verifico que 

a autora aduz ser o mesmo técnico de enfermagem, angariando uma 

remuneração de aproximadamente R$ 6.000,00, cujo valor seria possível 

constatar no portal transparência da Prefeitura Municipal dessa cidade. Em 

que pese a parte autora não haver colacionado ao seu pedido qualquer 

extrato dos rendimentos do réu, em consultas realizadas por esta 

magistrada junto ao portal transparência da Prefeitura Municipal dessa 

cidade, constatou-se que Velton é funcionário público municipal lotado em 

duas unidades de saúde (Unidade de Pronto Atendimento e SAMU), 

auferindo como remuneração no mês de setembro do corrente ano o 

montante de R$ 4.165,92 (quatro mil cento e sessenta e cinco reais e 

noventa e dois centavos). Tenho que, estando o réu exercendo emprego 

formal e com remuneração certa, apesar de variável, os alimentos devem 

ser fixados em percentual da remuneração líquida efetivamente recebida. 

Nesse sentido, a jurisprudência assim se posiciona: DECIDE o Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por sua Oitava Câmara Cível, à unanimidade 

de votos, dar provimento parcial ao apelo, para fixar o valor da pensão 

alimentícia, definitivamente, em 30% (trinta por cento) dos rendimentos 

líquidos do alimentante (bruto menos descontos obrigatórios), inclusive o 

13º Salário, nos termos da fundamentação, ficando mantidos os demais 

parâmetros da decisão recorrida. (TJ-PR - Apelação Cível 1465736) 

Ementa: Ação de investigação de paternidade e alimentos - Irresignação 

que se restringe ao valor arbitrado a título de pensão alimentícia arbitrada 

em 1/3 dos rendimentos líquidos do réu, desde a citação - Binômio 
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necessidade/ possibilidade bem observado - Ação julgada procedente - 

Sentença confirmada - Recurso não provido. (TJ – SP - Apelação Com 

Revisão: CR 5534754000 - Publicação: 25/02/2009) EMENTA: APELAÇÃO. 

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO 

HOMOLOGADO NO ANO DE 2010, FIXANDO A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 

FAVOR DAS DUAS FILHAS DO AUTOR (ORA APELADAS) EM 30% DE 

SEUS GANHOS LÍQUIDOS, OU, NO CASO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO, EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. O AUTOR, ORA 

APELANTE, SEQUER POSSUÍA VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR OCASIÃO 

DO ACORDO EM JUÍZO, ENCONTRANDO-SE ATUALMENTE, PORTANTO, 

EM UMA SITUAÇÃO MAIS CONFORTÁVEL, POIS POSSUI RENDIMENTO 

LIQUIDO E CERTO AO FINAL DE CADA MÊS, NO VALOR DE R$ 737,44 

(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO 

CENTAVOS). O FATO DE O AUTOR TER SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE 

NÃO TEVE O CONDÃO DE ALTERAR SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, EIS 

QUE CONTINUA RECEBENDO OS MESMOS RENDIMENTOS, COMO SE 

ESTIVESSE TRABALHANDO, POR SER BENEFICIÁRIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL (FLS. 19), ENQUANTO QUE 

SEU TRATAMENTO E MEDICAMENTOS TÊM SIDO GRATUITAMENTE 

CEDIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. A ALEGAÇÃO DO AUTOR, 

ORA APELANTE, DE QUE O NASCIMENTO DE UMA NOVA FILHA IMPEDE O 

PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, 

ANTE O AUMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO NASCIMENTO, 

NÃO PODE SER CONSIDERADA, IN CASU, PARA EVENTUAL REDUÇÃO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA, EIS QUE A RESPONSABILIDADE COM AS DUAS 

FILHAS DO PRIMEIRO RELACIONAMENTO PERMANECE INALTERADA, E 

TAMBÉM PORQUE NÃO HOUVE NENHUMA COMPROVAÇÃO DE TER 

HAVIDO REDUÇÃO DAS NECESSIDADES DA RÉ, E TAMPOUCO REDUÇÃO 

DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ORA APELANTE. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. (TJRJ. ProcessoAPL 0022378-80.2012.8.19.0209. Órgão 

Julgador: DÉCIMA OITAVA CAMARA CIVEL. Publicação14/03/2014 14:16. 

Julgamento de Fevereiro de 2014. Relator DES. HELENA CANDIDA LISBOA 

GAEDE) Desse modo, tendo em vista que os alimentos devem ser 

arbitrados em montante razoável e que não prejudique a sobrevivência do 

réu, entendo que a fixação de pensão alimentícia em 20 % de sua 

remuneração líquida para apenas uma filha adolescente encontra-se justa. 

Assim, fixo alimentos provisórios em favor da adolescente Thalia em 20% 

dos rendimentos líquidos do réu, além de 50% das despesas 

extraordinárias (médica, odontológica, farmacêuticas e material escolar), 

mediante aviso prévio da genitora ao genitor e apresentação de 

recibo/nota fiscal. Intime-se a autora para informar a conta bancária para 

depósito. Com a informação, oficie-se ao setor competente da Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste a fim de que efetue o desconto e o 

depósito dos alimentos diretamente na conta da autora. Sem prejuízo, 

visando oportunizar às partes a auto composição, favorecendo a 

celeridade e a economia processual e atendendo ao novos preceitos do 

Código de Processo Civil, designe-se audiência de mediação, a qual 

deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos da 

lei. Intime-se a autora e dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 19/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006485-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. S. B. C. (AUTOR(A))

M. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 18/02/2019 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131646 Nr: 4110-60.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSDS, ASDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4110-60.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANTONIO MARCOS SALES DE SOUZA e ADRIANA 

SALES DOS SANTOS AUGUSTO

PARTE RÉQUERIDA: RIVALDO HONÓRIO DE SOUZA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido com as advertências legais, para 

no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%( dez por cento) e 

pagamento de honorários advocatícios na mesma percentagem, bem como 

de posterior penhora, nos termos nos termos do artigo 523, §1º, do CPC, 

advertindo-o, ainda, que, ultrapassado o prazo para o pagamento do 

débito in albis, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o executado 

apresentar sua impugnação, nos termos do artigo 525, do mesmo diploma 

legal.

RESUMO DA INICIAL: Confere se infere do tempo de audiência realizado 

nos Autos n°: 20004/060, que tramitou perante a Segunda Vara Cível de 

Primavera do Leste, o Executado está obrigado a contribuir com alimentos 

em favor do exequente mediante o pagamento do valor equivalente a 30%

(trinta por cento) do salário mínimo valor mensal a ser pago até o dia 20 de 

cada mês. O corre que o executado não cumpriu sua obrigação a 

contento visto que não efetuou nenhum pagamento no período de 

março/2013 à Janeiro/2014.Portanto, o valor atualizado do débito no valor 

R$ 2.574,29 (dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e nove 

centavo).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc.

Intime-se o devedor com as advertências legais, via edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes, do Código de 

Processo Civil para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) e pagamento de honorários advocatícios na mesma 

percentagem, bem como de posterior penhora, nos termos do artigo 523, 

§1º, do CPC, advertindo-o, ainda, que, ultrapassado o prazo para o 

pagamento do débito in albis, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o 

executado apresentar sua impugnação, nos termos do artigo 525, do 

mesmo diploma legal.

Certificado o decurso do prazo sem o pagamento, apresentada ou não 

justificativa, dê-se vista dos autos à parte exequente para requerer o que 

de direito.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

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..

Primavera do Leste - MT, 30 de novembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 38355 Nr: 916-33.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LINDINALVA DE LIMA, LAÉRCIO FERMINO AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO MOREIRA DA SILVA, LEANDRO 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DONIN - 

OAB:9.527/MT, ELIZIANE MENDES DA SILVA - OAB:OAB/GO 38.516

 5. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos à 

execução.(REsp 1361473/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

09/05/2017, DJe 01/08/2017)Portanto, havendo permissão legal, autorizo a 

penhora sobre o limite máximo de 1/3 do salário mínimo vigente. Para tal 

finalidade, expeça-se ofício ao empregador do requerido para 

cumprimento imediato da decisão judicial.Reitere-se o expediente (fls.347), 

consignando as advertências legais, inclusive no que tange a orientação 

de que a eventual discordância quanto ao teor da decisão judicial deve ser 

manifestada por meio recursal, constituindo crime o descumprimento 

deliberado da ordem.Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros e a 

restrição via sistema RENAJUD.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 30 de 

novembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128598 Nr: 1499-37.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEAS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277/PR

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 11211 Nr: 1-80.1990.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Domingos Zenatti, PATRICIA PEREIRA 

ZENATTI, TATIANA AVANI ZENATTI, POLLYANA PEREIRA ZENATTI, ANA 

CARLA ZENATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:MT 14.632, FLAVIO FORTES - OAB:MS 2266-A, VERA LUCIA 

MERCANTI GRAZZIANI - OAB:16.224/RS

 Processo nº 1-80.1990.811.0037 (11211)

Ação de Execução

Exequente: Banco Sistema S/A

Executada: Tatiana Avani Zenatti

Vistos etc.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada, inclusive sobre 

as cooperativas de crédito.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.557).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 3048 Nr: 119-09.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPLAN - PLANEJAMENTO ASSISTÊNCIA 

TÉC. AGROPECUÁRIA S/C LTDA, MÁRIO CESAR CREMA, NILSON 

CARLOS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:1779-A

 Processo nº 119-09.1996.811.0037(Código3048) Ação de Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: Banco do Brasil S/AExecutados: Maplan – 

Planejamento Assistência Técnica Agropecuária S/C LTDA e OutrosVistos 

etc. Trata-se de requerimento de requisição de informações 

econômico-fiscais das partes executada, sob o fundamento de que 

referido documento é imprescindível para a localização de bens da parte 

devedora, passíveis de penhora.A assertiva é pertinente, eis que o pleito 

executório encontra-se obstaculizado em razão da ausência de 

localização de bens penhoráveis.Assim, diante da total impossibilidade da 

parte exequente obter, extrajudicialmente, informações sobre a existência 

de outros bens ou rendas em nome do devedor, é necessária a pronta 

intervenção judicial para regular realização do direito invocado, haja vista 

que “só se apresenta razoável a iniciativa do juiz, quando for demonstrada 

a impossibilidade de a parte obter pessoalmente a informação” Por essa 

forma, em que pese a excepcionalidade da medida proposta, julgo legítima 

a pretensão do credor em obter esclarecimentos, mediante requisição 

judicial, sobre o cadastro patrimonial do devedor, visto que “esgotados os 

meios para localização dos bens do executado, é admissível a requisição, 

através do Juiz da execução, de informações à Receita Federal, face ao 

interesse da justiça na realização da penhora” (Resp n° 161.296/RS, Rel. 

Peçanha Martins, DJU 08.05.2000).Destarte, autorizo a requisição de 

informações à Receita Federal, na forma postulada (fls.240), via sistema 

INFOJUD. Outrossim, autorizo a pesquisa e inclusão no Sistema RENAJUD 

e BACENJUD (fls.240).Concluídas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento provisório.Expirado o prazo, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 2576-57.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOMINGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Processo nº 2576-57.2009.811.0037 (Código 63660) Cumprimento de 

Sentença Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos 

financeiros da parte executada (fls.25). Autorizo o bloqueio de veículos 

via Sistema RENAJUD, na forma postulada (fls.25). Destarte, autorizo a 

requisição de informações à Receita Federal, na forma postulada (fls.25), 

via sistema INFOJUD. Concluídas as diligências, imediata conclusão. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 88 de 590



Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei. Primavera do Leste 

(MT), 26 de Novembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156404 Nr: 7353-75.2015.811.0037

 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: CADORE, BIDOIA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA MONTE CASTELO LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR 

- OAB:MT 6.824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Processo nº 7353-75.2015.811.0037 (Código 156404)

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito

 Requerente: Cadore, Bidoia e Cia Ltda.

Requeridos: Metalúrgica Monte Castelo Ltda e Banco Bradesco S/A.

Vistos etc.

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito proposta por Cadore, Bidoia e Cia Ltda em face de Metalúrgica 

Monte Castelo Ltda e Banco Bradesco S/A, qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes Cadore, Bidoia e Cia Ltda e 

Metalúrgica Monte Castelo Ltda transigiram, requerendo a extinção 

processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil 

(fls.87/88).

 Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante 

pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 28 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 184825 Nr: 1357-28.2017.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LWASSV, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Processo nº 1357-28.2017.811.0037 (Código nº 184825)

Ação de Execução de Prestação Alimentícia

Exequente: Leonardo Wendel Alves Silva Strub Veiga

 Executado: Richard Gaertner

Vistos etc.

Solicite-se a devolução da missiva (fls.66), devidamente cumprida.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 123012 Nr: 5552-95.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LWASSV, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG, MSGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA CRISTINA PEREIRA - 

OAB:OAB/MG 161913, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLI MENEZES 

BERTOTTI - OAB:MT/12163, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 Processo nº 5552-95.2013.811.0037 (Código nº 123012) Ação de 

Indenização por Danos com pleito de Pensão Alimentícia A parte 

requerente postula pela penhora de 2/3 do salário mínimo vigente da 

remuneração do requerido Richard Gaertner, mediante desconto em folha 

de pagamento em razão das frustradas tentativas de adimplemento da 

obrigação alimentar.Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo 

Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2o.A ressalva diz respeito à hipótese 

de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente 

de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 

salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no 

art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.A verba executada, pelo caráter 

alimentício, enquadra-se na exceção legal. Portanto, havendo permissão 

legal, autorizo a penhora sobre o limite máximo de 30% do valor da 

remuneração da parte requerida até eventual revogação da liminar. Para 

tal finalidade, expeça-se ofício ao empregador do requerido para 

cumprimento imediato da decisão judicial, sob pena de incorrer em 

desobediência e aplicação de multa. Por fim, indefiro a produção de prova 

pericial, uma vez que o evento/acidente ocorreu há anos, não sendo 

possível obter informações novas para o deslinde na causa, sendo 

providência inócua a sua realização. Certifique-se sobre a oitiva das 

testemunhas arroladas pelas partes, com subsequente abertura de prazo 

para memorias finais, na forma normativa. Em seguida, conclusos para 

sentença. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 28 de novembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 113740 Nr: 4080-93.2012.811.0037

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA A. FANAIA VIEIRA - 

OAB:15057, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 Processo nº 4080-93.2012.811.0037 (Código 113740)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Requerido: Iranildo José dos Santos

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Iranildo José dos 

Santos, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários consoantes pactuados.

Baixe-se a medida judicial restritiva. Expeça-se o alvará.
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 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 28 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126146 Nr: 8712-31.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA BARBOSA & BARBOSA DE SOUZA 

LTDA, THAIS BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 Processo nº 8712-31.2013.811.0037 (Código 126146)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Silva Barbosa & Barbosa de Souza LTDA e Outra

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução para Ação de Execução de Titulo 

Extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A em face de Silva Barbosa 

& Barbosa de Souza LTDA e Thais Barbosa de Souza, qualificados nos 

autos em epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, as partes 

transigiram (fls.64/65), requerendo a extinção processual.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 28 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 141831 Nr: 619-11.2015.811.0037

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:MT 18441, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 619-11.2015.811.0037 (Código 141831)

Ação de Busca e Apreensão Requerente: Banco GMAC S/A

Requerido: Valdir da Rosa e Silva

Vistos etc.

Determino a pesquisa de endereço dos herdeiros, mediante acesso aos 

sistemas disponibilizados por convênio. Exitosa a pesquisa, cite-se na 

forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Expirado o prazo para resposta, conclusos para a análise do pedido de 

sucessão processual.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 155178 Nr: 6838-40.2015.811.0037

 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: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PUTTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6838-40.2015.811.0037 (Código 155178)

Ação de Rescisão de Contrato Particular de Compromisso de Compra e 

Venda e Outras Obrigações e Pedido de Reintegração de Posse

Requerente: DF Incorporadora e Imobiliária S/A Requerido: Ivanildo Puttov

Vistos etc.

 Trata-se de ação de rescisão de contrato particular de compromisso de 

compra e venda e outras obrigações e pedido de reintegração de posse 

proposta por DF Incorporadora e Imobiliária S/A em face de Ivanildo Puttov, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 313, II, do Código de 

Processo Civil (fls.101).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 28 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 173398 Nr: 6996-61.2016.811.0037

 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: SOLANGE PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Processo nº 6996-61.2016.8.11.0037Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) .É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.Inexiste 

qualquer contradição no provimento judicial em análise, eis que o 

arbitramento judicial dos honorários sucumbenciais foi estabelecido em 

conformidade com a procedência integral do pedido de mérito.Com efeito, 

o autor não postulou pela integralidade do valor da indenização 

(R$13.500,00), apenas fez menção à alteração do valor pela medida 

provisória nº 340/2006. Em verdade, postulou pela realização de perícia 

para apuração do grau de incapacidade, com reconhecimento do direito à 

indenização.Transcrevo:7. Que após a realização da perícia para 

apuração do grau de incapacidade que acomete a parte autora, que 

Vossa Excelência julgue a presente Ação TOTALMENTE PROCEDENTE, 

reconhecendo o direito a indenização, e determine que a seguradora 

pague tal indenização referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT com 

juros a partir da citação, e CORREÇÃO MONETÁRIA com o índice INPC, a 

partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que 

alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 

29/12/2006 (a partir daqui, esse valor ficou fixo e não houve reajuste ou 

correção), OU ALTERNATIVAMENTE, caso não seja esse o entendimento 
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de Vossa Excelência, que a correção monetária seja aplicada a partir da 

DATA DO ACIDENTE;Basta ler atentamente a petição inicial. A leitura 

rápida e desatenta certamente motivou a oposição dos embargos 

declaratórios.Logo, não há contradição no ato decisório, já que o pedido 

foi julgado procedente e não parcialmente procedente.Isto posto, rejeito os 

embargos de declaração opostos e condeno o embargante ao pagamento 

de multa na importância de 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da 

causa ao embargado, na forma do artigo 1.206, §2º, do Código de 

Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 29 de 

novembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 133872 Nr: 5902-49.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo nº 5902-49.2014.811.0037 (Código 133872)

Ação de Obrigação de Fazer

 Requerente: Lucimar da Silva

 Requerido: Gilmar Ferreira Gonçalves

 Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Lucimar da Silva em 

face de Gilmar Ferreira Gonçalves, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte autora postulou pela extinção 

processual alegando a perda do objeto da ação ante a baixa do veículo 

junto ao órgão competente (fls.55v).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Tendo em vista a carência de ação pela ausência de interesse 

processual (perda superveniente), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Revogo a medida liminar. Sem custas.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 28 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 169298 Nr: 4943-10.2016.811.0037

 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: HALEXSANDRO ANASTACIO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Processo nº 4943-10.2016.811.0037 (Código 169298)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório-DPVAT

Requerente: Halexsandro Anastacio de Moura

 Requerido: Porto Seguro Cia. de Seguros

Vistos etc.

Embora tenha sido apontado pelo juízo a necessidade de produção de 

prova oral complementar, ante a insuficiência da prova documental, a 

parte autora manifestou desinteresse na audiência de instrução, 

assumindo as consequências do ônus probatório.

O laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (fls.46) é 

datado de 29 de abril de 2016. A petição inicial, por sua vez, aponta como 

data do acidente 04 de maio de 2016. Portanto, o laudo não comprova o 

acidente de trânsito, já que é anterior a ele.

Destarte, intime-se a parte autora para justificar a inconsistência, em 10 

(dez) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 24646 Nr: 1318-22.2003.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNY OLIVEIRA, MARLENE DUARTE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:MT 14.632

 Processo nº 1318-22.2003.811.0037 (Código 24646)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

 Exequente: Basf S/A

 Executados: Osni Oliveira e Marlene Duarte dos Santos

 Vistos etc.

Inclua-se o nome dos executados em cadastros de inadimplentes (CPC, 

art.782, §3º).

Intime-se novamente a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116301 Nr: 6939-82.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINHOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIZZARIA LA BELLA LTDA, BRUNO DOS 

SANTOS VENDRAMEL, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, CLAYTON DOS SANTOS 

VENDRAMEL, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMR DE BENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MINHOTO - 

OAB:OAB/SP 177.277, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:OAB/SP 

26.346, PAULO ANDRE CORREA MINHOTO - OAB:OAB/SP 161.964, 

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - OAB:177.342/SP

 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, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:OAB/SP 26.346, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, MAURO 

ARRUDA DE MOURA APOITIA - OAB:11896, NADIR GONÇALVES DE 

AQUINO - OAB:116353/SP, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - 

OAB:177.342/SP, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, TAISE PINTO DE 

LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 Processo nº 6939-82.2012.811.0037 (Código 116301)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Minhoto Advogados Associados

 Executados: Pizzaria La Bella LTDA., Bruno dos Santos Vendramel e 

Clayton dos Santos Vendramel

 Vistos etc.

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome dos 

executados, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se

 Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 91 de 590



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 163692 Nr: 2075-59.2016.811.0037

 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: CLAUDISSON CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Processo nº 2075-59.2016.811.0037 (Código: 163692)

Ação de Modificação de Cláusula Contratual

Requerente: Claudisson Carvalho de Souza

Requerida: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado - Sicredi

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Modificação de Cláusula Contratual proposta por 

Claudisson Carvalho de Souza em face de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Intimada para emendar a petição inicial (DJE n° 10327), quantificando o 

valor incontroverso do débito, nos moldes do artigo 330, §2º, do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento, a parte autora quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (fls.53).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo emenda, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA, com fulcro 

no artigo 330, I, e §2º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 33659 Nr: 1876-23.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Processo nº 1876-23.2005.811.0037 (Código 33659)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Espólio de Claudir Miguel Berticelli

Executado: Gilberto Caires

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, em 10 (dez) dias, sanando a omissão (fls.192v), sob pena de 

arquivamento dos autos, com fulcro no artigo 921, §2° do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70427 Nr: 2735-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER LOSS, MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE 

PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, JOSE 

CAVALCANTE NETO - OAB:, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 Processo nº 2735-63.2010.811.0037 (Código 70427)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Mário César Crema

Executada: Fronteira Comércio de Cereais e Representação de Produtos 

Agropecuários Ltda

Vistos etc.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de novembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 168377 Nr: 4402-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS 

LTDA, CLARICE ANGELINA CARAMORI BREMM, ENIO JOSE BREMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Processo nº 4402-74.2016.811.0037 (168377)

Ação de Execução por Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: Bremenio Concretos e Argamassas LTDA e Outros

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por Título Extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A em face de Bremenio Concretos e Argamassas LTDA, Enio 

José Bremm e Clarice Angelina Caramona Bremm, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transacionaram, requerendo 

a extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.61).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios, consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em substituição legal

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005927-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DOMINGOS DE ABREU (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 92 de 590



 

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 : 

1005927-06.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JACQUELINE GUADAGNIN RÉU: 

AMILTON DOMINGOS DE ABREU Vistos. Considerando o teor da certidão 

de ID nº 15608141, redesigno à audiência de conciliação para o dia 

07/02/2019, às 15h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a 

decisão anterior, 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: 1005199-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DAVI DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL GABRIELLI MELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005199-62.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: HELIO DAVI DE PAULA FERREIRA REQUERIDO: EZEQUIEL 

GABRIELLI MELLO Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela requerente das custas e honorários lhes 

importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do 

artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os 

artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, em que pese tenha sido determinado à parte requerente a emenda 

à inicial, para juntada de documentação probatória, a parte requerente 

apenas juntou o pró-labore. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO DEMONSTRADA A 

HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS PRÓ-LABORE NÃO SE PRESTAM 

PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Para a concessão do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, mostra-se necessária prova da 

hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto, a mera 

declaração de pobreza e/ou comprovante de pró-labore. RECURSO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076450956, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 19/01/2018). (TJ-RS - AI: 70076450956 RS, Relator: Liselena 

Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 19/01/2018, Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/01/2018). Desta 

forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 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, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001180-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MELO (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:

COBRA SERVICO DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SOUSA NOBRE VIANNA OAB - ES19883 (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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 : 

1001180-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

MELO REQUERIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., COBRA 

SERVICO DE COBRANCA 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 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005687-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRAZ BATISTA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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 : 

1005687-51.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JEFERSON BRAZ BATISTA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003281-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DUTRA DE FARIA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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 : 

1003281-57.2017.8.11.0037. AUTOR(A): CAROLINE DUTRA DE FARIA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004807-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GUIMARAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AYME GARCIA OLIVEIRA OAB - SP401568 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (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 : 

1004807-59.2017.8.11.0037. AUTOR(A): EDMILSON GUIMARAES DOS 

SANTOS 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 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005146-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DE ALMEIDA FERNANDES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005146-18.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): CELIO DE ALMEIDA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Analisando detidamente os 

autos, e considerando o teor da certidão de ID nº 12199154, que apontou 

que a requerida foi devidamente citada, mas não se manifestou nos autos, 

DECRETO A REVELIA da requerida, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela 

parte autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, médico, CRM-MT 

5329, como perito para atuar neste processo, sendo que os dados do 

referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar de assistente técnico, bem como no mesmo prazo, 

apresentar seus de quesitos (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). 

Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e 

os assistentes técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação 

do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres 

técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) 

dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 477, 

parágrafo único, CPC). Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se 

acerca do laudo pericial, bem como, para que especifiquem as provas que 

ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000450-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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 : 

1000450-70.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CLEIDSON PEREIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: AYMORE 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005920-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO RAMOS NETO (EXECUTADO)

MARINEIDE BARCO (EXECUTADO)

MY HAPPY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001686-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR SILVA PATROCINIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KENNER PAZ ROESE (REQUERIDO)

TECSILOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

ELEMAR MACHADO ROESE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001686-23.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: ITAMAR SILVA PATROCINIO REQUERIDO: TECSILOS 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, ELEMAR MACHADO ROESE, 

KENNER PAZ ROESE Vistos. Considerando os pedidos formulados, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2019 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. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, as 

partes deverão trazer suas testemunhas ao ato processual independente 

de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001163-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001163-11.2017.8.11.0037. 

EMBARGANTE: GETULIO PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifico que consta, no ID 

nº 15771469, pedido de perícia contábil formulado pela parte autora, o qual 

defiro. Assim, nomeio como perito judicial JAIME SIMÃO CARNEIRO, com 

sede na Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, Centro, CEP: 

78850-000, Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, a qual 

deverá ser intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta 

de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do 

Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba honorária 

pela parte autora. O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, do Código de Processo Civil. Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, 

intimando-se a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, 

Código de Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, 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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45352 Nr: 798-23.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DANIELLA BLANCO DALPONTE , 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.: 12786 Nr: 1388-44.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, 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.: 47681 Nr: 3085-56.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VIMERCATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - 

OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, 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.: 9009 Nr: 89-32.2000.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALOÍSIO DA ROSA HAAS, 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.: 136431 Nr: 7901-37.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR RUVIARO TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 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 ALOÍSIO DA ROSA HAAS, 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.: 141088 Nr: 227-71.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), TOTAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WALDIR CECHET JUNIOR , 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.: 143243 Nr: 1282-57.2015.811.0037

 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: T. J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), TOTAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WALDIR CECHET JUNIOR, 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153253 Nr: 5918-66.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DAMO JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade de fls. 37/39 e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Condeno o excepto/exequente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º, I, do Código de 

Processo Civil, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).Dispensado o 

reexame necessário (artigo 496, §3º, II, do Código de Processo 

Civil).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126467 Nr: 9015-45.2013.811.0037

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 215312 Nr: 6691-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASJ SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI, 

DIBOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, 

CETAP - DISTRIUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TRIÂNGULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, o embargante não trouxe aos autos a decisão judicial que 

autorizou a referida transação realizada pelo embargante, a fim de 

comprovar a sua validade/legalidade, tampouco comprovou a urgência 

alegada na inicial. Assim, não restando demonstrado a probabilidade do 

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

indeferimento da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, ausentes 

os requisitos legais, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Proceda-se à 

citação do embargado para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 212006 Nr: 898-95.2017.811.0014

 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: MARCELO ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON, ALCANHA "DA COSTA", VILMAR, 

AIRTON, CRISTIANO, MARCOS, NEGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar de fls. 31/32, 

para DETERMINAR que as partes requeridas se abstenham de molestar a 

posse da parte requerente, sob pena de multa diária, que fixo, desde já, 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo eventual descumprimento, até o 

limite conferido à causa.Condeno as partes requeridas ao pagamento das 

custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atenta aos critérios do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

e  a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120648 Nr: 3135-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FERNANDES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIX CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O, SIDNEY GONÇALVES LIMA - OAB:11599 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular nº 345/2018, reitere-se o cumprimento da 

Carta Precatória expedida à fl. 63.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17733 Nr: 2565-09.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR JOSÉ RIVA SECCO, Luiz Carlos 

Ruaro, JOZIMERI COPETTI RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE FIGUEIREDO 

BUENO HERINGER - OAB:5428-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular nº 345/2018, reitere-se o cumprimento da 
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Carta Precatória.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33173 Nr: 5330-11.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBF GARANTIAS & SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA 

GAIATTO, AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 Vistos.

Proceda-se a intimação dos executados para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem-se quanto à avaliação do imóvel realizada à fl. 228.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122846 Nr: 5386-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA DINIZ GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - COOP DE CRÉDITO DE LIVRE A. DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO S. LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por BARBARA DINIZ 

GOMES MOREIRA em face da SICREDI, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Às fls. 103/105, comprovantes de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

À fl. 107, o exequente requer expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 103/105.

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.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados às fls. 103/105 em favor do autor.

Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158111 Nr: 8167-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO MESSIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

DAYCOVAL S/A contra JOSÉ APARECIDO MESSIAS JUNIOR, ambos 

qualificados.

Intimação via DJE (fl. 43), quedando-se inerte (fl. 44).

Intimação pelo correio para dar andamento no feito (fl. 45), quedando-se 

inerte (fl. 46).

É o relatório. Decido.

O artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a falta 

de impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em 

extinção do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da 

norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o 

processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências 

que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento 

ao feito. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte 

pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de 

ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (TJ MT-Ap 

84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.

Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, no 

prosseguimento do feito.

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37587 Nr: 202-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVONI & NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, Edivaldo Lima de melo - OAB:12144, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

João Paulo Moreschi - OAB:11686, Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:MT/6.525, 

Mauro Sérgio Guerrise - OAB:10124, Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449, RONIMARCIO NAVES - OAB:MT/6.228, Thaisa Cristina 

Lemos da Silva Penha - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Vistos.

Compulsando os autos, ante o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça à 

fl. 510, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 470, no que se refere à 

expedição de mandado de remoção e depósito da quantia de 774.600 kg 

de soja que estão armazenados na empresa BUNGE ALIMENTOS S/A.

Na hipótese de mostrar-se absolutamente necessário, determino ao Sr. 

Oficial de Justiça a requisição de força policial para o fiel cumprimento da 

presente, nos termos do Seção 16, Capítulo 2, da CNGC-MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 215541 Nr: 6785-54.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVONI & NAVES ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238 

MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B MT, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:MT 8.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.Considerando que o embargado já se 

manifestou às fls. 184/196, proceda-se à citação do embargante para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo 

legal.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75446 Nr: 7761-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, MÁRCIA PATRÍCIO, 

NILSON SCHAFER, LIDIA DAL ROVERE PATRICIO, CLECIR TEREZINHA 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122A, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:OAB/PR 

25.276, RICARDO LUIZ VELLOZO - OAB:19956/0, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 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 cotada do Oficial de Justiça no valor de 

R$ 3.635,00( três mil, seiscentos e trinta e cinco reais ) , conforme 

certidão de fls 473 , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147100 Nr: 3081-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência cotada do Oficial de Justiça no valor de 

R$ 453,40 ( quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) , 

conforme certidão de fls 101 , no prazo de 10 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000790-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMARON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

1000790-14.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

REDESIGNO A PERÍCIA para o dia 06/02/2019, às 09h30. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 

252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 

3 de dezembro de 2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000259-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000259-88.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

REDESIGNO A PERÍCIA para o dia 06/02/2019, às 10:00. INTIMO as partes, 

através dos seus advogados, para que compareçam à perícia designada, 

munidos de documentos e laudos médicos, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 3 de dezembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202306 Nr: 375-77.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILDA NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, 

CONSTRUTORA EGIDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELA MAIA CAVALCANTE 

BARROS-DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 Impulsiono os autos com a finalidade de solicitar ao juízo deprecante a 

intimação das partes quanto ao honorários periciais apresentados nos 

autos, no prazo de 10(dez)dias. Consigno a presente missiva encontra-se 

paralizada aguardando pagamento do perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168123 Nr: 4293-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRENE ALVES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a Advogada da parte 

Autora sobre o cancelamento do Alvará Eletrônico nº. 455860-P/2018, 

pelo motivo que consta na mensagem: "Transferência supera o limite do 

tipo de conta destino", bem como para que apresente dados bancários 

que comportem o recebimento do crédito constante nos autos.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORISVALDO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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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 PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002344-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ORISVALDO XAVIER PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em Correição, 

Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente 

(id. n°14974060), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011183-44.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ALVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDSON LUIS FONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. Intimo 

as partes a se manifestar/requerer o que de direito no prazo de 15 dias 

sob pena de arquivamento

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007145-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO MILEO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO IMPERIAL PAULISTA DE PROTECAO MATERIAL AOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007145-69.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: AURELIO MILEO EXECUTADO: 

ASSOCIACAO IMPERIAL PAULISTA DE PROTECAO MATERIAL AOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES Vistos, Intime-se o 

devedor para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora 

e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

venham conclusos para deliberações. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de intimação, conforme dados constantes da petição inicial 

e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 03 de dezembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003195-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RENATA CARVALHO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET OAB - MT23007/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN CARLOS SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003195-52.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULA RENATA CARVALHO 

GONCALVES EXECUTADO: GEAN CARLOS SOUZA SANTOS Vistos. 

Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 30 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011297-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO DE FARIA & FARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIANS BARROSO BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Ante o decurso de prazo de suspensão do feito, manifeste-se o 

reclamante em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. P. do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012098-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO BRANDALIZE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012098-25.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO ROBERTO 

BRANDALIZE REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o Parecer Técnico do NAT nº 

2174/2018, que sugeriu a emissão de laudo de AIH e sua regularização 

junto à Central de regulação do Estado para encaminhamento ao serviço 

contratualizado e que, ainda, informou que diversos hospitais da rede 

podem realizar tal procedimento, INTIME-SE A PARTE AUTORA A 

PROVIDENCIAR, no prazo de 15 dias, o laudo de AIH e sua regularização. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000684-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1000684-52.2016.8.11.0037. REQUERENTE: PEDRO ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Nos mesmos moldes do despacho de Id 

15948706, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE, NO 

PRAZO DE 30 DIAS, apresente declaração médica atualizada que 

demonstre a necessidade da consulta requerida, sob pena de extinção do 

processo. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011004-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO OAB - GO0031521A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 

10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000225-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que a sentença proferida nos autos 

digitais transitou em julgado. Destarte, impulsiono o feito para intimar a(s) 

parte(s) devedora(s), por intermédio do(a,s) advogado(a,s) habilitado(a,s) 

neste, acerca do cumprimento da sentença requerido nos autos digitais, 

para fins de adimplemento da(s) obrigação(ões), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10%, de acordo com o artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Documentos vinculados: Petição de cumprimento de 

sentença e planilha atualizada dos débitos (Id: 16682699). 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. Primavera do Leste/MT, 3 de 

dezembro de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA LAURA DA SILVA OAB - MT22674/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))

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico que a sentença proferida nos autos digitais 

(Id 16215846) transitou em julgado, sem interposição de recurso, da qual 

as partes foram regularmente intimadas, conforme se verifica da aba 

“Expedientes” do processo, bem como da publicação da sentença no 

Diário da Justiça Eletrônico-MT - ed. nº 10371, disponibilizada em 

05.11.2018. Destarte, impulsiono o feito para intimar a(s) parte(s) a 

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

sob pena de arquivamento. 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. Primavera do Leste/MT, 3 de dezembro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002497-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BURATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo eletrônico 

pela Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste; bem como 

diante da certidão de trânsito em julgado do v. acórdão; impulsiono o feito 

para intimar a(s) parte(s) devedora(s), por intermédio do(a,s) 

advogado(a,s) habilitado(a,s) neste, acerca do cumprimento da sentença 

requerido nos autos digitais, para fins de adimplemento da(s) 

obrigação(ões), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, 

de acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. Documentos 

vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha atualizada 

do(s) débito(s) (Id: 16774398 e 16774401). 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. Primavera do Leste/MT, 3 de dezembro de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004508-48.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUZIA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Luzia Maria da Silva 

em face de Telefônica Brasil S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente foi impedida 

de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em virtude 

da negativação em seu nome na importância de R$113,37(cento e treze 

reais e trinta e sete centavos). Relata que o débito é ilegal, tendo em vista 

que a mesma não possui vinculo contratual de prestação de serviços com 

a requerida. Aponta que foi vítima de estelionatários que utilizaram seus 

dados pessoais para aquisição de produtos e serviços, o que originou a 

restrição ao crédito. Por fim, a autora requer através da antecipação de 

tutela de urgência, a imediata exclusão da negativação, até o deslinde 

desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Extrato da negativação (id. n°13962430) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de 

tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o requerente 

menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e 

também não sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A 

antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação 

prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da 

parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar 

ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode 

esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a 

formação do contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em 

momento posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da 

medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Redesigne-se a audiência de conciliação, 

ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas 

em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e 

de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias 
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após a audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado 

que não havendo contestação também será decretada a revelia nos 

autos. Caso a contestação venha acompanhada de documentos e sejam 

argüidas preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco 

dias, saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a 

parte ré não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Primavera do Leste-MT, 29 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003122-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELY FERREIRA LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003122-80.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ARIELY FERREIRA LOUZADA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação e tutela de urgência pleiteado por Ariely Ferreira Louzada 

dos Santos em face de Telefônica Brasil S.A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente 

foi impedida de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

em virtude da negativação em seu nome na importância de 

R$176,61(cento e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). Relata 

que o débito é ilegal, tendo em vista que a mesma não possui vinculo 

contratual de prestação de serviços com a requerida. Por fim, a autora 

requer através da antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão 

da negativação, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

negativação (id. n°13199223) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de 

urgência de acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se 

faz necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

presente caso, o requerente menciona que não possui qualquer vinculo 

contratual com a requerida e também não sabia da existência das 

restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera 

parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A 

liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 

do NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e 

do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 

Redesigne-se à audiência de conciliação, ocasião em que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Primavera do Leste-MT, 29 de novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011738-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA GONCALVES (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Analisando os autos verifiquei que tinha um pedido de habilitação de 

advogado para a parte promovente pendente,o qual, habilitei nos autos e 

faço nesta data sua intimação para se manifestar quanto ao comprovante 

de pagamento juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-82.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS FATIMA PEREIRA AMORIM (REQUERIDO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CARTA DE 

INTIMAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006225-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006225-95.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE 

MELO REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos, Considerando o descumprimento da medida liminar do evento 

n°15460302, DETERMINO à requerida Banco BMG suspenda as cobranças 

mensais no valor de R$85,64(oitenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), do número do benefício n°075.685.857-7, agência n°220359, 

Banco Bradesco, sob pena e multa inicial que fixo em R$ 200,00(duzentos 

reais) para cada cobrança até o limite de R$4.000,00(quatro mil reais). Em 

relação a requerida Banco Safra, DETERMINO a suspensão das 

cobranças mensais no valor de R$131,13( cento e trinta e um reais e treze 

centavos), do benefício n°075.685.857-7, agência n°220359, Banco 

Bradesco, sob pena de multa inicial que fixo em 200,00(duzentos reais) 

para cada cobrança até o limite de R$4.000,00(quatro mil reais), sem 

prejuízo das multas consolidadas pelo descumprimento da decisão 

interlocutória do evento n°15460302. Intime-se pessoalmente, por carta 

com AR. Serve a presente de carta/mandado de intimação. Primavera do 

Leste/MT, 03 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006225-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006225-95.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE 

MELO REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos, Considerando o descumprimento da medida liminar do evento 

n°15460302, DETERMINO à requerida Banco BMG suspenda as cobranças 

mensais no valor de R$85,64(oitenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), do número do benefício n°075.685.857-7, agência n°220359, 

Banco Bradesco, sob pena e multa inicial que fixo em R$ 200,00(duzentos 

reais) para cada cobrança até o limite de R$4.000,00(quatro mil reais). Em 

relação a requerida Banco Safra, DETERMINO a suspensão das 

cobranças mensais no valor de R$131,13( cento e trinta e um reais e treze 

centavos), do benefício n°075.685.857-7, agência n°220359, Banco 

Bradesco, sob pena de multa inicial que fixo em 200,00(duzentos reais) 

para cada cobrança até o limite de R$4.000,00(quatro mil reais), sem 

prejuízo das multas consolidadas pelo descumprimento da decisão 

interlocutória do evento n°15460302. Intime-se pessoalmente, por carta 

com AR. Serve a presente de carta/mandado de intimação. Primavera do 

Leste/MT, 03 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011805-89.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RAMOS TUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCISCO VENANCIO BATISTA DALLA PALMA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 

10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000773-07.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDEMAR LIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 06 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, 06 de novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006246-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSILIA CARDOSO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006246-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DEUSILIA CARDOSO DE 

MORAIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Evidenciado o não cumprimento da tutela de 

urgência (Id 15844142) e que o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro 

fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste processo. Além 

disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição 

também tem incumbência constitucional expressa para a defesa dos 

direitos individuais e coletivos (CF, art. 134), presumindo-se, pois, que o 

valor requerido atende aos princípios norteadores das contratações 

realizadas às expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da 

tutela de urgência, da inércia do réu, bem como diante do pedido de 

bloqueio (Id 16539049), defiro o sequestro do numerário requerido nos 

autos em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 2.100,00 (dois 

mil e cem reais), para o custeio do EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

DA COLUNA COMPLETA (LOMBAR, CERVICAL E PELVE), conforme 

requerido pela parte autora DEUSILIA CARDOSO DE MORAIS. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do 

fornecedor com menor orçamento, conforme indicado pela parte autora. 

Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar o agendamento do 

procedimento, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no 

prazo de até 10 (dez) dias, após a realização do mesmo. Com a juntada da 

nota fiscal, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, 

concluso para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 29 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007728-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA FLAVIA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007728-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELINA FLAVIA 

GOUVEIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 
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PRIMAVERA DO LESTE, GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - 

AMBITO ESTADUAL Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de 

fazer proposta por MARCELINA FLÁVIA GOUVEIA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para o fornecimento 

do medicamento ENOXOPARINA SÓDICA 40mg. Relata na petição inicial 

que é portadora de Síndrome Antifosfolípide, e se encontra em sua sétima 

semana de gestação, esta síndrome é responsável por riscos de 

abortamento, óbito fetal intra-útero, hipertensão na gestação e trombose 

nas pernas, ou até tromboelismo pulmonar com risco de morte materna. 

Ressalta que o medicamento possui um alto custo, e não pode ser arcado 

pela requerente, tampouco é encontrado junto a farmácia municipal ou a 

Secretaria de Saúde Municipal, locais estes que apenas informaram que a 

medicação não é disponibilizada diariamente ao SUS, sendo necessário o 

ingresso no judiciário, vez que, conforme solicitação anexa, já houve o 

pedido por vias administrativas e não foi disponibilizado por falta da 

medicação. O Núcleo de Apoio Técnico, através do Parecer Técnico 

nº1248/2018 afirmou que: (...)Enoxaparina tem indicação de Bula para a 

patologia da autora, porém o Ministério da Saúde não tem Protocolo Clinico 

Publicado para este fármaco. A CONITEC e a CPTF publicaram parecer 

positivo quanto a sua incorporação para Gestante com Trombofilia. Porém 

até o momento o Ministério da Saúde não publicou Protocolo Clinico, 

portanto não há como identificar qual ente será responsável pelo 

dispensação (Município, Estado ou União). (Id 16685917) É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência 

deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 

2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a 

Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor 

extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial 

da Fazenda Pública, 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 incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo relatório e pelo receituário médico subscrito pelo Dr. José Aldair 

Kotecki, médico, CRM-MT 2849 (Id 16667532), o qual aponta a 

necessidade do uso do medicamento, não podendo ser substituído. No 

que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, verifica-se pelo teor da declaração do médico e pela gravidade 

da doença, bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma 

vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a 

obrigação de: dispensar a MARCELINA FLÁVIA GOUVEIA (qualificado(a) 

na petição inicial) o medicamento ENOXOPARINA SÓDICA 40mg, no prazo 

de 05 (cinco) dias, de acordo com indicação médica, além dos demais 

tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido 

na petição inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa 

médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua 

realização. Fixo prazo de 05 (cinco) dias (art. 321 do CPC). Advirto que o 

não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedente jurisprudencial, a seguir 

transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste, na pessoa do seu representante legal, 

pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do 

Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora 

deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

RETIFIQUE-SE O CADASTRO PARA EXCLUIR O GESTOR DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 29 

de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-63.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000433-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Defiro o pedido de Id 16537226, no tocante à restituição 

de valores pelas empresas LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e 

cardiologia e Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, CNPJ 

01.757.351/0001-04 referentes aos procedimentos pagos, mas não 

realizados. Assim, INTIMEM-SE: · LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e 

cardiologia, para que restitua, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$ 

18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), conforme alvará n° 

405073-8/2018 (Id 13212006) · Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, 

CNPJ 01.757.351/0001-04, para que restitua, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme alvará n° 

405078-9/2018 (Id 13212331). Tendo em vista a gravidade da doença e 

por se tratar de pessoa idosa, entendo que é necessária nova tentativa de 

realização de estudo social do Senhor João Batista da Silva para 

apuração de eventual abandono do requerente por seus familiares e se, 

acaso configurado, encaminhar os presentes autos ao Ministério Público 

para que tome as medidas cabíveis. Assim, INTIME-SE A DEFENSORIA 

PÚBLICA, para que no prazo de 15 dias, forneça telefone e, se possível, o 

endereço atualizado do autor, para viabilizar a nova realização do estudo 

social. Intimem-se. Primavera do Leste, 03 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005574-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA BATISTA DE SOUSA TUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005574-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLEMENTINA BATISTA DE 

SOUSA TUNES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, O último requerimento constitui novo 

pedido de tutela satisfativa, complementar à tutela antecipada já deferida 

neste feito. Relata a parte autora, que está acometida de RETINOPATIA 

DIABÉTICA (CID: 10 H36.0) e RETINOPATIAS DE FUNDO E ALTERAÇÕES 

VASCULARES DA RETINA (CID: 10 H35.0) e que precisa de mais 02 

aplicações de ANTI-ANGIOGÊNICO em seu olho direito, para controlar os 

efeitos da referida patologia. Sob essa premissa, passo à análise da tutela 

antecipada complementar. O panorama fático-jurídico delineado neste 

processo, bem como o Receituário Médico subscrito pelo Dr Rafael Amaya 

Estevez, oftalmologista MD. Ph. D, CRM-MT 4945, evidenciam a 

necessidade do novo pedido de tutela complementar. No que tange ao 

dano potencial, também está delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite 

processual e pela possibilidade de perda visual irreversível. No mais, 

protelar o tratamento requerido, implicaria, em última análise, em 

desperdício de recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de 

repetição dos procedimentos já realizados. Por fim, a soma do(s) 

procedimento(s) já realizado(s), a priori, não ultrapassa a quantia 

equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, mantendo-se o processo 

inserto, por ora, no âmbito da competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos fundamentos da(s) 

decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de mérito, defiro a tutela 

de urgência satisfativa complementar, para cominar ao(s) réus(s) a 

obrigação de adotar todas as providências para disponibilizar a 

CLEMENTINA BATISTA DE SOUSA TUNES (qualificado(a) nos autos do 

processo), no prazo de 05 (cinco) dias, 02 aplicações de 

ANTI-ANGIOGÊNICO em seu olho direito, conforme a indicação médica, 

sob pena de sequestro de numerário para satisfação pelo setor privado 

(art. 297 do CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data 

próxima para cumprimento desta decisão. Ainda, caso não tenha(m) 

condições de cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar 

outro fornecedor que a cumpra. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na 

pessoa dos respectivos Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por 

carta precatória, e no municipal, por meio dos endereços eletrônicos 

disponíveis na Secretaria Judiciária), para cumprimento da tutela de 

urgência complementar ora deferida. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes do processo. Primavera do 

Leste/MT, 29 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007786-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIM FREIRE DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007786-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SERAFIM FREIRE DE 

ANDRADE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação 

de fazer com tutela de urgência proposta por SERAFIM FREIRE DE 

ANDRADE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos 

adotem as providências necessárias para o fornecimento do procedimento 

cirúrgico ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT 

FARMACOLÓGICO. Relata o autor, que é portador de hipertensão arterial, 

diabetes melitus tipo 2, hipercolesterolemia, obstrução parcial de carótidas 

em 30% podendo levar a um risco aumentado de A.V.E., tendo como CID: 

I-65,2, I-10, E-11 E 78.0). Afirma que é idoso, que não possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos do procedimento, 

encontrando-se desempregado. E ainda que, procurou o Sistema Único de 

Saúde de Primavera do Leste para realizar o exame (Ofício nº254 da 

Defensoria Pública – ID 16715061) e que obteve resposta negativa, sendo 

que o Município informou que tal procedimento é de alta complexidade e, 

portanto, de competência do Estado. Foi realizado parecer técnico pelo 

NAT - Núcleo de Apoio Técnico – nº 2157/2018, que apresentou as 

seguintes conclusões: 1. Quanto à doença alegada: Existe relatório feito 

por médico e cópia de exames demonstrando que o paciente apresenta o 

agravo alegado. 2.Quanto ao pleito: Há indicação para a angioplastia com 

Stent para a requerente . 3.Quanto à urgência do procedimento: Não foi 

possível caracterizar urgência para o caso, porém, o procedimento deve 

ser liberado com certa brevidade. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, 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 incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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 
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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. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo Relatório Médico, subscrito pela Drª Jaqueline M. Da Crocc, médica, 

CRM/MT 7856, pelo Laudo de Solicitação de autorização de internação 

hospitalar, pelo protocolo de entrada e pelo exame de angiografia (Id 

16715049 e 16715043), onde se verifica a necessidade do procedimento 

solicitado. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à parte 

requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para SERAFIM FREIRE DE ANDRADE (qualificado na petição 

inicial) o fornecimento do procedimento cirúrgico ANGIOPLASTIA 

CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO, no prazo 

de 05 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para a 

realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 30 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007738-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007738-98.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE LUIZ GONCALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por JOSÉ LUIZ GONÇALVES, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de uma CONSULTA COM 

MÉDICO CIRURGIÃO ESPECIALISTA EM OMBROS. Relata o autor, que é 

portador de SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR (CID: M751) e BURSITE 

DO OMBRO (CID M755), o qual necessita da consulta verificar a situação 

de seu ombro direito. Afirma que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos da consulta. E ainda que, procurou o 

Sistema Único de Saúde de Primavera do Leste para realizar o exame 

(Ofício nº261 da Defensoria Pública – ID 16617436) e que obteve resposta 

negativa, sendo que o Município informou que tal procedimento é de alta 

complexidade e, portanto, de competência do Estado, mas que solicitou o 

procedimento ao Estado com número de solicitação 263675922. Foi 

realizado parecer técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – nº 

2185/2018, que apresentou as seguintes considerações: 1- Quanto à 

doença alegada: Consta relatório médico atestando que a requerente 

apresenta necessidade de avaliação da especialidade ortopedia 

subespecialidade ombros em decorrência da presença de lesões de 

manguito rotador. Não há exames laboratoriais anexos aos autos. 2- 

Quanto à necessidade do procedimento solicitado: trata-se de pedido de 

consulta com ortopedista subespecialista em ombros. Solicitação 

pertinente e disponível no SUS. 3- Quanto ao processo de regulação junto 

a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: Há registro de solicitação 

na central de regulação via sistema SISREGIII sobre nº 253675922 datado 

de 05/11/2018 em caráter de urgência ainda pendente. 4- Quanto à 

urgência do procedimento: Não há urgência ou Emergência de acordo com 

os documentos acostados nos autos neste momento; não há risco 

imediato de morte, mas há risco de perda de oportunidade e sequelas 
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definitivas com prejuízo da capacidade laboral do requerente; entendemos 

que o razoável é o prazo de até 60 dias para a consulta com cirurgião 

ortopedista especialista em joelhos(sic). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, 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 incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Fabio Viana p. Belo, ortopedista e 

traumatologista, CRM/MT 4972 e pelo protocolo de entrada (Id 16618498 e 

16618533), onde se verifica a necessidade da consulta solicitada. No que 

diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez 

que, se ao final a sentença for favorável à parte requerente, esta já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para JOSÉ LUIZ GONÇALVES (qualificado na petição inicial) 

o fornecimento de CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO ESPECIALISTA 

EM OMBROS, no prazo de 30 (trinta) dias ou, no mesmo prazo, indique(m) 

data próxima para a realização. Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 30 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003110-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATANEL MORAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003110-66.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NATANEL MORAES OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Natanael Moraes 

Oliveira em face de Banco Bradesco Cartões S/A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da negativação em seu nome na 

importância de R$57,52(cinquenta e sete reais e cinquenta e dois 
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centavos). Relata que o débito é ilegal, tendo em vista que a mesma não 

possui vinculo contratual de prestação de serviços com a requerida. Por 

fim, a autora requer através da antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão da negativação, até o deslinde desta ação. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Extrato da negativação (id. n°13197638) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 

deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Indefiro a aplicação dos 

efeitos da contumácia ao requerente Natanael Moraes Oliveira, tendo em 

vista que não foi expedido mandado de intimação da audiência de 

conciliação. Suspenda-se a redesignação da audiência de conciliação até 

o cumprimento das determinações supra. Primavera do Leste-MT, 29 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007449-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BARBOSA SIMOES OAB - MT18937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007449-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SALETE DE SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se 

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Salete de Souza Santos em face de Banco Bradesco S/A e Casas Bahia, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na 

petição inicial que a requerente recebeu em sua residência cartão de 

crédito BradesCard oferecido pela segunda requerida Casas Bahia. Relata 

que o cartão de crédito não foi desbloqueado, todavia, a requerente 

recebe cobranças mensais de supostas compras o que totaliza 

atualmente a importância de R$3.530,84(três mil, quinhentos e trinta reais e 

oitenta e quatro centavos). A autora aponta que não possui vinculo 

contratual de prestação de serviços com as requeridas e tampouco 

solicitou o cartão de crédito vinculado ao contrato n°21179500114067. 

Afirma que teve seu nome incluso nos órgãos de restrição ao crédito em 

relação a fatura com vencimento em 08/2018 no valor de R$2.684,11(dois 

mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) e o valor de 

R$266,00(duzentos e sessenta e seis reais). Assevera que tentou 

resolver o impasse administrativamente com as requeridas, contudo não 

obtivera êxito. Por fim, a autora requer através da antecipação de tutela de 

urgência, a imediata exclusão da negativação, até o deslinde desta ação. 

É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato da Negativação do Serasa (id. n°16455551), 

Comunicado expedido pelo SerasaExperian (id. n°16455550), faturas (id. 

n°16455548) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, a probabilidade do direito invocado e o fundado receio de 

dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. Dê início, 

consigno que a autora apresentou nos autos 05(cinco) faturas de suposta 

compra de cartão de crédito oque corresponde a importância de 

R$3.530,84(três mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos). 

Todavia, a autora relata ainda que não providenciou o desbloqueio do 

cartão de crédito n°4271 e teve seu nome incluso nos órgãos de restrição 

ao crédito em relação ao valor de R$2.684,11(dois mil, seiscentos e oitenta 

e quatro reais e onze centavos) e o valor de R$266,00(duzentos e 

sessenta e seis reais), todos com vencimento em 08/2018. Nesse sentido, 

deve consignar o princípio da boa fé em seu favor ante as alegações 

impostas na petição inicial, tendo ainda a possibilidade da possível 

reversão do deferimento da medida liminar. Para tanto, a suposta falha na 

prestação de serviços nas cobranças do cartão de crédito mesmo não 

havendo o seu desbloqueio, constitui prática abusiva através dos ditames 

da súmula 532, do STJ, senão vejamos: Constitui prática comercial abusiva 

o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do 

consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de 

multa administrativa. Além disso, a relação existente entre as partes é de 

consumo. Por sua vez, a responsabilidade civil objetiva, aplicada às 

relações de consumo, em razão do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, prescinde da comprovação da culpa, sendo imputável ao 

fornecedor em razão da suposta falha na prestação de serviços. Assim, 

considerando que a autora teve seu nome incluso nos órgãos de restrição 

ao crédito e considerando não haver outros débitos a não ser a que estão 

sendo discutidos nestes autos, estes comprometem a atividade comercial 

e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito. 

Além disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a 

discussão da dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não 

existe ainda a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do 

débito impede a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim 

ementado: PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como 

assentir seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no 

SPC, a respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente 

nega relação jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado 

origem ao débito, pois afirma que não disponibilizou qualquer documento 

essencial e tampouco assinou contrato de prestação de serviço 

educacional. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, 

já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso 

de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte requerente Salete 

de Souza Santos, portadora do CPF 766.799.779-91 e RG 5425466-0 

SSP/PR, contrato n°21179500114067, no valor de R$2.684,11(...) e o valor 

de R$266,00(...) do órgão de cadastro e inadimplentes(Serasa) devendo 

ser providenciado a exclusão da negativação pela Secretaria Judiciária 

Através do Sistema SerasaJud. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 27/02/2019, às 09h00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 
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haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 

03 de dezembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007484-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKERSON HENRIQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007484-28.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WILKERSON HENRIQUE 

NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por Wilkerson Henrique Nogueira em desfavor do BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. devidamente qualificados. Pois bem. 

Compulsando detidamente os presentes autos verifiquei que a parte 

reclamante ajuizou ação contra o Banco Bradesco Cartões, discutindo a 

validade do contrato 0055323181000023 CT, no valor de R$ 606,38 

(seiscentos e seis reais e trinta e oito centavos) e o valor de R$632,84 

(seiscentos e trinta e dois reis e oitenta e quatro centavos), com inclusão 

SCPC São Paulo/SP em data de 08/11/2013 e 09/12/2013. No mesmo dia, o 

reclamante também ajuizou ação judic ia l  sob o n.º 

1007486-95.2018.8 .11 .0037,  fundamentado nos  cont ra tos 

n°055323181000023CT, no valor de R$ 519,53 (quinhentos e dezenove 

reais e cinquenta e três centavos), com data de inclusão no SCPC São 

Paulo/SP em 08/10/2013. É o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os 

elementos disponíveis nestes autos, verifica-se que as petições iniciais 

encartadas neste feito e no de n.º 1007486-95.2018.8.11.0037, são 

idênticas, trazendo a mesma causa de pedir. O fato de uma inicial discutir 

a ausência de relação jurídica decorrente da cobrança indevida do valor 

de R$ 519,53 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta e ter centavos) e 

outra no valor de R$ 606,38 (seiscentos e seis reais e trinta e oito 

centavos) e o valor de R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais e oitenta 

e quatro centavos) não tem o condão de descaracterizar a identidade das 

demandas, porquanto, evidentemente, não se trata de dois negócios 

distintos, ou seja, de dois contratos bancários, mas sim do mesmo 

contrato, razão por que deve ser reconhecida a conexão. Nesse 

contexto, impõe considerar que a conexão é matéria de ordem pública, 

devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante dispõe o § 

5.º, do art. 337, do CPC/2015, que expressamente prescreve o seguinte: § 

5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o 

juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Assim, 

diante dessas considerações, aliado a pretensão deduzida pela parte 

autora nas ações, denota-se que o fato motivador da demanda reside na 

alegada inexistência de relação jurídica decorrente do contrato sob o n.º 

055323181000023CT e 055323181000023EC e 055323181000023FI. 

Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla compensação 

financeira pelo mesmo fato, tornando-se inviável que nova pretensão seja 

ajuizada, sob pena de favorecimento ao enriquecimento sem causa. 

Portanto, não há dúvida, que a presente demanda obstaculiza a efetivação 

de um dos mais importantes critérios do sistema dos Juizados Especiais, 

que é a celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, 

vejamos a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. 

A identidade da causa de pedir remota - próxima ou remota - é suficiente 

para configurar a conexão entre duas demandas. 02. Tratando-se de 

responsabilidade solidária, faculta-se ao autor demandar contra um ou 

alguns dos responsáveis em um único processo. Não pode, contudo, 

buscar indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 03. 

Nesse contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de dano 

moral, oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos devedores, 

intentar ações autônomas contra o comerciante e o serviço de proteção 

ao crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao contrário, do 

mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1007486-95.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há inconteste 

identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, via de 

consequência, com fundamento nos princípios da celeridade prevista no 

art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração dos atos processuais, 

JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o processo ajuizado por 

WILKERSON HENRIQUE NOGUEIRA contra o BANCO BRADESCO S.A. 

Faculto a repropositura das ações em uma única demanda, visto que 

ambas discutem supostos débitos do mesmo contrato, sendo incongruente 

duplicar os atos processuais, em evidente prejuízo da racionalidade, 

celeridade e concentração dos atos processuais, só porque 

provavelmente "a parte" quer ganhar dupla indenização. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 03 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007747-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARGARETE MEDEIROS TAKEMORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007747-60.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA MARGARETE 

MEDEIROS TAKEMORI REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos, Trata-se de Ação 

Ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência proposta por 

SANDRA MARGARETE MEDEIROS, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão de tutela de 

urgência, para que os requeridos adotem as providências necessárias 

para o fornecimento do tratamento odontológico como reabilitação 

protética com implante dentário e prótese fixa e exodontia múltiplas, e 

demais despesas necessárias decorrentes da doença. Relata a parte 

autora, que é portadora de doença mental grave ESQUIZOFRENIA 

PARANÓIDE (CID:F20.0) estando em acompanhamento junto ao núcleo de 

saúde mental CAPS de Primavera do Leste, onde a mesma apresenta 

alucinações auditivas e visuais, delírios além de outros sintomas. E ainda, 

que é portadora da doença de DENTES IMPACTADOS (CID:K 01.1), 

MALOCLUSÃO (CID:K07.4). Afirma que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do tratamento. E ainda que, 

procurou o Sistema Único de Saúde de Primavera do Leste para realizar o 

exame (Ofício nº194 da Defensoria Pública – ID 16591424) e que obteve 

resposta negativa, sendo que o Município informou que tal procedimento 

não é preconizado pela rede pública. O NAT (Núcleo de Apoio Técnico) 

oficiou a este juízo (Ofício nº 0421/2018) informando que não dispõe no 

odontólogo em sua equipe, dando apenas resposta administrativa padrão 

para o referente caso (Id 16737095). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, 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 incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 
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e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo Atestado Médico, subscrito pelo Dr Jayme Benevides Correia, médico, 

CRM/MT 3233, pelo Relatório Odontológico subscrito pela Cirurgiã-Dentista 

Dra Tatiana Furlan, pelo Exame juntado e pelo protocolo de entrada (Id 

16618498 e 16618533), onde se verifica a necessidade da consulta 

solicitada. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à parte 

requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para SANDRA MARGARETE MEDEIROS (qualificado na 

petição inicial) o FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 

COMO REABILITAÇÃO PROTÉTICA COM IMPLANTE DENTÁRIO E PRÓTESE 

FIXA E EXODONTIA MÚLTIPLAS, E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS 

DECORRENTES DA DOENÇA, no prazo de 10 (dez) dias ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para a realização. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007540-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007540-61.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADRIEL LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação de 

reclamação c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Adriel Luiz da Silva em face de Telefônica Brasil 

S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na 

petição inicial que o requerente efetuou pagamento da fatura mensal com 

vencimento em 06/2017 no valor de R$82,04(oitenta e dois reais e quatro 

centavos) no dia 10/07/2017. Aponta que no momento que digitou o código 

de barras, inverteu 04(quatro) dígitos, todavia, com o valor correto. Afirma 

que comunicou a reclamada através da loja localizada neta comarca de 

Primavera do Leste/MT, no entanto, orientaram a entrar em contato com a 

central na cidade de Cuiabá/MT. Relata que encaminhou email para a 

central da requerida, tendo como anexo o comprovante de pagamento, 

contudo, não houve resposta. Aduz que entrou em contato pessoalmente 

com a requerida para sanar o débito e também não obtivera êxito. 

Entretanto, no dia 06/09/2018, o requerente teve seu nome incluso nos 

órgãos de restrição ao crédito em relação a fatura discutida nestes autos 

na importância de R$82,04(...). O autor assevera que adorou todos os 
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procedimentos para sanar o impasse de forma administrativa, todavia 

nada fora feito. Por fim, o autor requer através da antecipação de tutela de 

urgência, a imediata exclusão da negativação, até o deslinde desta ação. 

É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Comprovante de Pagamento (id. n°16532753), Extrato do 

Serasa(id. n°16532756) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de 

urgência de acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se 

faz necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

presente caso, o autor indicou no evento n°16532753 o comprovante de 

pagamento da importância de R$ 82,04(oitenta e dois reais e quatro 

centavos) com pagamento em 10/07/2017. Não obstante, o autor relata 

que digitou erroneamente 04(quatro) dígitos o que supostamente não fora 

reconhecido pela requerida Vivo S.A. Acontece que o próprio 

comprovante de pagamento afirma como beneficiário a empresa Vivo MT. 

Por outro lado, consta no evento n°16532755, email encaminhado para a 

requerida no dia 18 de julho de 2017, onde segue em anexo o 

comprovante de pagamento da fatura em comento. Acontece que é 

inteiramente aceitável o não reconhecimento do pagamento em virtude do 

autor ter digitado equivocadamente o código de barra, o que poderia ter 

ocorrido o encaminhamento do valor pretendido para departamento 

estranho ao negócio jurídico. Todavia, o autor afirma que providenciou 

todas as medidas cabíveis para o estorno ao departamento correto e, 

posteriormente, o reconhecimento do pagamento o que não fora 

comprovado nestes autos. Neste momento, deve ser caracterizado o 

princípio da boa fé em seu favor, sem falar que a negativação a restrição 

ao crédito provoca efeitos nefastos no que tange a obtenção de créditos. 

Assim, o pedido de tutela de urgência é medida cabível neste momento. 

Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as 

cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO a imediata exclusão da negativação em nome de Adriel Luiz 

da Silva, portador do CPF 921.532.400-34 e RG 6072464305, no valor de 

R$82,04(...), contrato n°0232611973, dos órgãos de restrição ao crédito 

(Serasa), devendo ser providenciado a exclusão da negativação pela 

Secretaria Judiciária da 5ª Vara através do Sistema SerasaJud. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

17/04/2019, às 10h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 03 de 

dezembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005643-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005643-95.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SIDINEI ALVES DAMASCENO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT 

adimpliu a decisão concessiva da tutela antecipada, pois promoveu a 

internação do(a) paciente/requerido(a) em comunidade terapêutica e 

efetuou o pagamento dos dois primeiros meses da internação. Por sua 

vez, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação genérica e 

permaneceu inerte, apesar de regularmente intimado da tutela de urgência, 

cujo fato autoriza o sequestro de verba pública para adimplir a prestação 

devida. No mais, aportou-se aos autos a nota fiscal nº 1106, além do 

relatório de acompanhamento psicológico do(a) paciente (Id 16814543). 

Diante do exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, 

determino o sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso, 

no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente ao pagamento de 4 

(quatro) meses de internação, com base no preço da mensalidade 

constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Após a efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

da Liberdade Centro de Intervenção e Reabilitação, para liberação da 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base na nota fiscal 

supra indicada. Ainda, considerando-se que são prestações periódicas, 

algumas inclusive vincendas, determino que se comunique à mencionada 

comunidade terapêutica, para fins de: a) ciência de que foi bloqueada da 

conta do Estado de Mato Grosso a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

para pagamento dos 04 (quatro) meses de internação a cargo do Estado, 

bem como foi determinada a expedição de alvará para pagamento da 3ª 

mensalidade, conforme a nota fiscal e o relatório trazido ao processo; b) a 

liberação do pagamento está condicionada ao envio da nota fiscal 

comprobatória do serviço, em nome do Estado de Mato Grosso, na qual 

deverá indicar, obrigatoriamente, a especificação do serviço prestado e o 

período a que se refere; c) em caso de necessidade de desinternação 

antes do período de seis meses ou de prolongamento do tratamento, 

deverá justificar, mediante laudo da equipe multiprofissional, inclusive do 

médico, para que o juízo possa adotar as medidas necessárias (tais como 

restituir ao Estado a diferença ou efetuar o bloqueio e liberação dos 

valores adicionais). Tendo em vista a notas fiscal juntada, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 03 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010375-10.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA SOUZA (EXECUTADO)

GILMAR DA ROCHA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILSON NAVARRETE LINHARES OAB - MT11302/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010375-10.2012.811.0037 Reclamante: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO 

LUCAS Reclamada: NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA SOUZA e 

GILMAR DA ROCHA CRUZ SENTENÇA Vistos etc. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 335, I do NCPC. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial ajuizado pelo exequente em decorrência de 

inadimplência parte executada. Em defesa alega a executada que conhece 

as cártulas que emprestou a terceiro, se prontificando a quitar a dívida. De 

outro lado, questiona o bloqueio judicial realizado em sua conta salário. Em 

impugnação a exequente sustenta que o bloqueio judicial não causou 

prejuízo à executada, porquanto, após ocorrido o bloqueio, ainda restou 

saldo positivo em sua conta salário. É o breve relato. Decido. A regra do 

artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, pode ser mitigada, 
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a fim de emprestar efetividade ao processo de execução, ainda que tais 

verbas constituam crédito de natureza salarial. Nessas situações a lei 

deve ser lida com temperamentos, devendo ceder nos casos em que se 

reclame a própria efetividade da sentença, mormente quando se verificar 

que o bloqueio de parte da renda não privará o devedor de manter sua 

subsistência e a de sua família em padrões dignos. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a impugnação a execução, para o fim de deferir 

o parcelamento do restante da dívida em parcelas de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) mensais, mediante desconto em folha de pagamento. Por 

fim, em razão do decurso do tempo, entendo que o bloqueio já perdeu sua 

natureza alimentar, de modo que determino: - APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA, EXPEÇA-SE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DO VALOR 

BLOQUEADO VIA BACEN-JUD (Id 3443789), COM AS DEVIDAS 

ATUALIZAÇÕES À PARTE AUTORA. Sem prejuízo, intime-se a exequente, 

para que apresente planilha atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após 

a apresentação da planilha atualizada, OFICIE-SE AO EMPREGADOR DA 

EXECUTADA PARA QUE PROCEDA AO DESCONTO EM FOLHA DAS 

PARCELAS MENSAIS DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) ATÉ A 

QUITAÇÃO DE TODO O MONTANTE DO DÉBITO. Intime-se pessoalmente a 

parte executada, pelo correio, com AR, a respeito desta sentença e o seu 

teor, no endereço atualizado dos autos. Intime-se a Defensoria Pública. 

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 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, 30 de novembro de 2018. 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, 30 de novembro de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003117-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE CRUZ MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003117-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DONIZETE CRUZ MAIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por Donizete Cruz Maia em desfavor do TELEFONICA BRASIL S.A, 

devidamente qualificados. Pois bem. Compulsando detidamente os 

presentes autos verifiquei que a parte reclamante ajuizou ação contra a 

Telefônica Brasil S.A., discutindo a validade do contrato 0246574392, no 

valor de R$ 277,35 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos), com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 10/07/2015. No 

mesmo dia, o reclamante também ajuizou ação judicial sob o n.º 

1003116-73.2018.8.11.0037, fundamentado no mesmo contrato, objeto 

deste feito, qual seja, n.º 0246574392, no valor de R$ 44,39 (quarenta e 

quatro reais e trinta e nove centavos), com data de inclusão no SCPC São 

Paulo/SP em 10/07/2015. É o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os 

elementos disponíveis nestes autos, verifica-se que as petições iniciais 

encartadas neste feito e no de n.º 1003116-73.2018.8.11.0037, são 

idênticas, trazendo a mesma causa de pedir. O fato de uma inicial discutir 

a ausência de relação jurídica decorrente da cobrança indevida do valor 

de R$ 277,35 (...) e outra no valor de R$ 44,39 (...) não tem o condão de 

descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, evidentemente, 

não se trata de dois negócios distintos, ou seja, de dois contratos 

bancários, mas sim do mesmo contrato, razão por que deve ser 

reconhecida a conexão. Nesse contexto, impõe considerar que a conexão 

é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo 

magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 337, do CPC/2015, que 

expressamente prescreve o seguinte: § 5º Excetuadas a convenção de 

arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 

matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante dessas considerações, 

aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas ações, denota-se que o 

fato motivador da demanda reside na alegada inexistência de relação 

jurídica decorrente do contrato sob o n.º 0246574392. Forçoso 

reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla compensação financeira pelo 

mesmo fato, tornando-se inviável que nova pretensão seja ajuizada, sob 

pena de favorecimento ao enriquecimento sem causa. Portanto, não há 

dúvida, que a presente demanda obstaculiza a efetivação de um dos mais 

importantes critérios do sistema dos Juizados Especiais, que é a 

celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, vejamos 

a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO 

MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. A identidade da 

causa de pedir remota - próxima ou remota - é suficiente para configurar a 

conexão entre duas demandas. 02. Tratando-se de responsabilidade 

solidária, faculta-se ao autor demandar contra um ou alguns dos 

responsáveis em um único processo. Não pode, contudo, buscar 

indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 03. Nesse 

contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de dano moral, 

oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos devedores, intentar 

ações autônomas contra o comerciante e o serviço de proteção ao 

crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao contrário, do 

mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1003116-73.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há inconteste 

identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, via de 

consequência, com fundamento nos princípios da celeridade prevista no 

art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração dos atos processuais, 

JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o processo ajuizado por 

DONIZETE CRUZ MAIA contra o TELEFONICA BRASIL S.A. Faculto a 

repropositura das ações em uma única demanda, visto que ambas 

discutem supostos débitos do mesmo contrato, sendo incongruente 

duplicar os atos processuais, em evidente prejuízo da racionalidade, 

celeridade e concentração dos atos processuais, só porque 

provavelmente "a parte" quer ganhar dupla indenização. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 29 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003116-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE CRUZ MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003116-73.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DONIZETE CRUZ MAIA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por Donizete Cruz Maia em desfavor do TELEFONICA BRASIL S.A, 

devidamente qualificados. Pois bem. Compulsando detidamente os 

presentes autos verifiquei que a parte reclamante ajuizou ação contra a 

Telefônica Brasil S.A., discutindo a validade do contrato 0246574392, no 

valor de R$ 44,39 (quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), com 

inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 10/07/2015. No mesmo dia, o 

reclamante também ajuizou ação judic ia l  sob o n.º 

1003117-58.2018.8.11.0037, fundamentado no mesmo contrato, objeto 

deste feito, qual seja, n.º 0246574392, no valor de R$ 277,35 (duzentos e 
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setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), com data de inclusão no 

SCPC São Paulo/SP em 10/07/2015. É o breve relato. Decido Pois bem. 

Analisando os elementos disponíveis nestes autos, verifica-se que as 

petições iniciais encartadas neste feito e no de n.º 

1003117-58.2018.8.11.0037, são idênticas, trazendo a mesma causa de 

pedir. O fato de uma inicial discutir a ausência de relação jurídica 

decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 277,35 (...) e outra no 

valor de R$ 44,39 (...) não tem o condão de descaracterizar a identidade 

das demandas, porquanto, evidentemente, não se trata de dois negócios 

distintos, ou seja, de dois contratos bancários, mas sim do mesmo 

contrato, razão por que deve ser reconhecida a conexão. Nesse 

contexto, impõe considerar que a conexão é matéria de ordem pública, 

devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante dispõe o § 

5.º, do art. 337, do CPC/2015, que expressamente prescreve o seguinte: § 

5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o 

juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Assim, 

diante dessas considerações, aliado a pretensão deduzida pela parte 

autora nas ações, denota-se que o fato motivador da demanda reside na 

alegada inexistência de relação jurídica decorrente do contrato sob o n.º 

0246574392. Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla 

compensação financeira pelo mesmo fato, tornando-se inviável que nova 

pretensão seja ajuizada, sob pena de favorecimento ao enriquecimento 

sem causa. Portanto, não há dúvida, que a presente demanda obstaculiza 

a efetivação de um dos mais importantes critérios do sistema dos Juizados 

Especiais, que é a celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o 

assunto, vejamos a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO 

DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 

01. A identidade da causa de pedir remota - próxima ou remota - é 

suficiente para configurar a conexão entre duas demandas. 02. 

Tratando-se de responsabilidade solidária, faculta-se ao autor demandar 

contra um ou alguns dos responsáveis em um único processo. Não pode, 

contudo, buscar indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 

03. Nesse contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de 

dano moral, oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos 

devedores, intentar ações autônomas contra o comerciante e o serviço de 

proteção ao crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao 

contrário, do mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1003117-58.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há inconteste 

identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, via de 

consequência, com fundamento nos princípios da celeridade prevista no 

art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração dos atos processuais, 

JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o processo ajuizado por 

DONIZETE CRUZ MAIA contra o TELEFONICA BRASIL S.A. Faculto a 

repropositura das ações em uma única demanda, visto que ambas 

discutem supostos débitos do mesmo contrato, sendo incongruente 

duplicar os atos processuais, em evidente prejuízo da racionalidade, 

celeridade e concentração dos atos processuais, só porque 

provavelmente "a parte" quer ganhar dupla indenização. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 29 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007382-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR JOAO BERNARDIS (INTERESSADO)

NARA ANTONIA RADIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007382-06.2018.8.11.0037. INTERESSADO: NARA ANTONIA RADIN, 

ALDAIR JOAO BERNARDIS REQUERIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO 

QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO 

LTDA. Vistos, Trata-se da ação de revisão e resolução contratual 

pleiteado por Nara Antonia Radin e Aldair João Bernardis em face de 

Companhia Thermas do Rio Quente e RCI Weeks/RCI Brasil Prestação de 

Intercambio LTDA, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos 

Fatos. Alegam na petição inicial que os autores celebraram contrato de 

prestação de serviços de utilidade hoteleira em 16/08/2016, juntamente 

com a primeira requerida Companhia Thermas do Rio Quente, na 

importância de R$41.796,00(quarenta e um mil reais e setecentos e 

noventa e seis centavos), condicionado ao pagamento do valor de 

R$6.300,00(seis mil e trezentos reais) mais 36 parcelas mensais no valor 

de R$986,00(novecentos e oitenta e sei reais). A nível de conhecimento, 

os autos afirmam que a primeira requerida é administradora da segunda 

requerida RCI Weeks/RCI Brasil Prestação de Intercambio LTDA. Relatam 

que as mensalidades estão sendo adimplidas tempestivamente. Todavia, 

considerando que nunca usufruíram dos serviços contratados, os 

demandantes solicitaram a rescisão contratual, no entanto, até o momento 

não obtivera êxito, pois nunca enviaram o termo de rescisão e as 

cobranças continuam a serem expedidas em nome dos autores. Por fim, 

os demandantes pretendem através da antecipação de tutela de urgência 

que as demandadas suspendam as cobranças vindouras bem como 

abstenham de incluir os autores nos órgãos de restrição ao crédito, até o 

deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Contrato de Prestação de 

Serviços (id. n°16394283), Contrato de Associação ao Programa RCI (id. 

n°16394285), Email de rescisão contratual (id. n°16393948) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, 

consigno que foi dado à causa o valor de R$17.296,05(dezessete mil, 

duzentos e noventa e seis reais e cinco centavos). O contrato de 

prestação de serviços de hotelaria, objeto desta ação, equivale ao valor 

de R$41.796,00(quarenta e um mil reais e setecentos e noventa e seis 

centavos). Diante disso, considerando que a discussão é inteiramente em 

relação ao contrato de prestação de serviços, a Lei n°9.099/95 prevê o 

seguinte entendimento: “ 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 o 

quarenta vezes o salário mínimo; Assim, dispõe o artigo 3°, caput da Lei 

n°9.099/95, que fixam excluídas da competência do Juizado Especial às 

causas, entre outras, de maior complexidade e cujo valor da causa não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Diante do exposto, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 3°, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 54 e 

55, da Lei n°9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se definitivamente 

os autos, com baixa. Proceda-se o cancelamento da audiência de 

conciliação designada para o dia 15/04/2019, às 13:00horas. Primavera do 

Leste/MT, 30 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007486-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKERSON HENRIQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007486-95.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WILKERSON HENRIQUE 

NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO E TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por Wilkerson Henrique Nogueira em desfavor do 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. devidamente qualificados. Pois bem. 
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Compulsando detidamente os presentes autos verifiquei que a parte 

reclamante ajuizou ação contra o Banco Bradesco Cartões, discutindo a 

validade do contrato 0055323181000023 CT, no valor de R$ 519,53 

(quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três reais), com inclusão 

SCPC São Paulo/SP em data de 08/10/2013. No mesmo dia, o reclamante 

também ajuizou ação judicial sob o n.º 1007484-28.2018.8.11.0037, 

fundamentado nos  cont ra tos  n°055323181000023EC e 

n°055323181000023FI, no valor de R$ 606,38 (seiscentos e seis reais e 

trinta e oito centavos), e o valor de R$632,84(seiscentos e trinta e dois 

reais e oitenta e quatro centavos) com data de inclusão no SCPC São 

Paulo/SP em 08/11/2013 e 09/12/2013. É o breve relato. Decido Pois bem. 

Analisando os elementos disponíveis nestes autos, verifica-se que as 

petições iniciais encartadas neste feito e no de n.º 

1007484-28.2018.8.11.0037, são idênticas, trazendo a mesma causa de 

pedir. O fato de uma inicial discutir a ausência de relação jurídica 

decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 519,53 (quinhentos e 

dezenove reais e cinquenta e ter centavos) e outra no valor de R$ 606,38 

(seiscentos e seis reais e trinta e oito centavos) e o valor de 

R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) não 

tem o condão de descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, 

evidentemente, não se trata de dois negócios distintos, ou seja, de dois 

contratos bancários, mas sim do mesmo contrato, razão por que deve ser 

reconhecida a conexão. Nesse contexto, impõe considerar que a conexão 

é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo 

magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 337, do CPC/2015, que 

expressamente prescreve o seguinte: § 5º Excetuadas a convenção de 

arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 

matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante dessas considerações, 

aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas ações, denota-se que o 

fato motivador da demanda reside na alegada inexistência de relação 

jurídica decorrente do contrato sob o n.º 055323181000023CT e 

055323181000023EC e 055323181000023FI. Forçoso reconhecer ainda, a 

impossibilidade de dupla compensação financeira pelo mesmo fato, 

tornando-se inviável que nova pretensão seja ajuizada, sob pena de 

favorecimento ao enriquecimento sem causa. Portanto, não há dúvida, que 

a presente demanda obstaculiza a efetivação de um dos mais importantes 

critérios do sistema dos Juizados Especiais, que é a celeridade, prevista 

no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência da 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. A identidade da causa de 

pedir remota - próxima ou remota - é suficiente para configurar a conexão 

entre duas demandas. 02. Tratando-se de responsabilidade solidária, 

faculta-se ao autor demandar contra um ou alguns dos responsáveis em 

um único processo. Não pode, contudo, buscar indenizações autônomas 

pela ocorrência do mesmo fato. 03. Nesse contexto, não pode a parte, sob 

a alegação de ocorrência de dano moral, oriundo de indevida inscrição do 

seu nome no rol dos devedores, intentar ações autônomas contra o 

comerciante e o serviço de proteção ao crédito. A solidariedade impõe 

processo único, pois, ao contrário, do mesmo fato e prejuízo, poderia advir 

dupla indenização. 04. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

confirmada. (TJ-DF - ACJ: 20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, 

Data de Julgamento: 07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 

Pág. : 144) Ante o exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, 

reconheço de ofício a conexão entre a presente demanda e àquela 

autuada sob o n.º 1007484-28.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há 

inconteste identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, 

via de consequência, com fundamento nos princípios da celeridade 

prevista no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração dos atos 

processuais, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o processo 

ajuizado por WILKERSON HENRIQUE NOGUEIRA contra o BANCO 

BRADESCO S.A. Faculto a repropositura das ações em uma única 

demanda, visto que ambas discutem supostos débitos do mesmo contrato, 

sendo incongruente duplicar os atos processuais, em evidente prejuízo da 

racionalidade, celeridade e concentração dos atos processuais, só 

porque provavelmente "a parte" quer ganhar dupla indenização. Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005328-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005328-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: KARINA RODRIGUES RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório na forma do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por KARINA 

RODRIGUES RIBEIRO em desfavor do VIVO S.A. devidamente qualificados. 

Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos verifiquei que a 

parte reclamante ajuizou ação contra a Vivo S.A, discutindo a validade do 

contrato 0276693715, no valor de R$ 314,90 (trezentos e quatorze reais e 

noventa centavos), com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 

06/11/2016. No mesmo dia, o reclamante também ajuizou ação judicial sob 

o n.º 1005326-97.2018.8.11.0037, fundamentado nos contratos 

n°0264876128, no valor de R$ 82,63 (oitenta e dois reais e sessenta e 

três centavos), com data de inclusão no SCPC São Paulo/SP em 

10/05/2016. É o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os elementos 

disponíveis nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas 

neste feito e no de n.º 1005326-97.2018.8.11.0037, são idênticas, 

trazendo a mesma causa de pedir. O fato de uma inicial discutir a ausência 

de relação jurídica decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 314,90 

(trezentos e quatorze reais e noventa centavos) e outra no valor de R$ 

82,63 (oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) não tem o condão 

de descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, evidentemente, 

não se trata de dois negócios distintos, ou seja, de dois contratos 

bancários, mas sim do mesmo contrato, razão por que deve ser 

reconhecida a conexão. Nesse contexto, impõe considerar que a conexão 

é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo 

magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 337, do CPC/2015, que 

expressamente prescreve o seguinte: § 5º Excetuadas a convenção de 

arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 

matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante dessas considerações, 

aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas ações, denota-se que o 

fato motivador da demanda reside na alegada inexistência de relação 

jurídica decorrente do contrato sob o n.º 0276693715 e n°0264876128 

Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla compensação 

financeira pelo mesmo fato, tornando-se inviável que nova pretensão seja 

ajuizada, sob pena de favorecimento ao enriquecimento sem causa. 

Portanto, não há dúvida, que a presente demanda obstaculiza a efetivação 

de um dos mais importantes critérios do sistema dos Juizados Especiais, 

que é a celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, 

vejamos a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. 

A identidade da causa de pedir remota - próxima ou remota - é suficiente 

para configurar a conexão entre duas demandas. 02. Tratando-se de 

responsabilidade solidária, faculta-se ao autor demandar contra um ou 

alguns dos responsáveis em um único processo. Não pode, contudo, 

buscar indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 03. 

Nesse contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de dano 

moral, oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos devedores, 

intentar ações autônomas contra o comerciante e o serviço de proteção 

ao crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao contrário, do 

mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 
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1005326-97.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há inconteste 

identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, via de 

consequência, com fundamento nos princípios da celeridade prevista no 

art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração dos atos processuais, 

JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o processo ajuizado por 

KARINA RODRIGUES RIBEIRO contra o VIVO S.A. Faculto a repropositura 

das ações em uma única demanda, visto que ambas discutem supostos 

débitos do mesmo contrato, sendo incongruente duplicar os atos 

processuais, em evidente prejuízo da racionalidade, celeridade e 

concentração dos atos processuais, só porque provavelmente "a parte" 

quer ganhar dupla indenização. Sem custas e honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005326-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005326-97.2018.8.11.0037. REQUERENTE: KARINA RODRIGUES RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório na forma do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por KARINA 

RODRIGUES RIBEIRO em desfavor do VIVO S.A. devidamente qualificados. 

Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos verifiquei que a 

parte reclamante ajuizou ação contra a Vivo S.A, discutindo a validade do 

contrato 0264876128, no valor de R$ 82,63 (oitenta e dois reais e 

sessenta e três centavos), com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 

06/11/2016. No mesmo dia, o reclamante também ajuizou ação judicial sob 

o n.º 1005326-97.2018.8.11.0037, fundamentado nos contratos 

n°0264876128, no valor de R$ 82,63 (oitenta e dois reais e sessenta e 

três centavos), com data de inclusão no SCPC São Paulo/SP em 

10/05/2016. É o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os elementos 

disponíveis nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas 

neste feito e no de n.º 1005328-67.2018.8.11.0037, são idênticas, 

trazendo a mesma causa de pedir. O fato de uma inicial discutir a ausência 

de relação jurídica decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 314,90 

(trezentos e quatorze reais e noventa centavos) e outra no valor de R$ 

82,63 (oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) não tem o condão 

de descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, evidentemente, 

não se trata de dois negócios distintos, ou seja, de dois contratos 

bancários, mas sim do mesmo contrato, razão por que deve ser 

reconhecida a conexão. Nesse contexto, impõe considerar que a conexão 

é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo 

magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 337, do CPC/2015, que 

expressamente prescreve o seguinte: § 5º Excetuadas a convenção de 

arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das 

matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante dessas considerações, 

aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas ações, denota-se que o 

fato motivador da demanda reside na alegada inexistência de relação 

jurídica decorrente do contrato sob o n.º 0276693715 e n°0264876128 

Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla compensação 

financeira pelo mesmo fato, tornando-se inviável que nova pretensão seja 

ajuizada, sob pena de favorecimento ao enriquecimento sem causa. 

Portanto, não há dúvida, que a presente demanda obstaculiza a efetivação 

de um dos mais importantes critérios do sistema dos Juizados Especiais, 

que é a celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, 

vejamos a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. 

A identidade da causa de pedir remota - próxima ou remota - é suficiente 

para configurar a conexão entre duas demandas. 02. Tratando-se de 

responsabilidade solidária, faculta-se ao autor demandar contra um ou 

alguns dos responsáveis em um único processo. Não pode, contudo, 

buscar indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 03. 

Nesse contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de dano 

moral, oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos devedores, 

intentar ações autônomas contra o comerciante e o serviço de proteção 

ao crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao contrário, do 

mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1005328-67.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há inconteste 

identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, via de 

consequência, com fundamento nos princípios da celeridade prevista no 

art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração dos atos processuais, 

JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o processo ajuizado por 

KARINA RODRIGUES RIBEIRO contra o VIVO S.A. Faculto a repropositura 

das ações em uma única demanda, visto que ambas discutem supostos 

débitos do mesmo contrato, sendo incongruente duplicar os atos 

processuais, em evidente prejuízo da racionalidade, celeridade e 

concentração dos atos processuais, só porque provavelmente "a parte" 

quer ganhar dupla indenização. Sem custas e honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211198 Nr: 4602-13.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINA DO CARMO SILVA, Rg: 2109729-1, 

Filiação: Jania Maria do Carmo e José Pereira da Silva, data de nascimento: 

29/08/1996, brasileiro(a), natural de Prtimavera do Leste-MT, solteiro(a), 

doméstica, Telefone 66-9-99766054. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, da decisão que concedeu as 

medidas protetivas de urgências, nos seguintees termos: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida;

Despacho/Decisão: Autos código 211198 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de JANIA MARIA DO CARMO, sob o 

argumento de que aquela sofreu ameaças de mote por Sua filha LINA DO 

CARMO SILVA. É o relatório. Decido. Note-se que a ofendida, requereu 

junto a Autoridade Policial a aplicação urgente de medidas para fim de 

coibir a prática de violência cometida pelo ofensor, diante do quanto 

relatado às fl. 05. Dessa forma, verifica-se que as informações trazidas 

são suficientes a indicar que configurada está a hipótese de violência 

doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e por isso aplico de 

imediato e a requerimento da ofendida as medidas constantes do artigo 22 

da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao representado de se 

aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo 

de 500 metros de distância; 2 - Proibição do autor da violência de manter 
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contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da violência de frequentar o 

local onde a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, 

da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral 

desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadasumpra-se 

em caráter de urgência pelo Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não 

aportando neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da presente, os 

efeitos das medidas ora deferidas terão duração de 06 (seis) meses, 

contados da ciência da ofendida, o que deverá ser certificado. Caso 

contrário, a presente medida terá vigência até o trânsito em julgado da 

sentença de absolvição no processo principal, ou até a extinção da pena, 

acaso condenado o suposto agressor. Traslade-se cópia desta decisão 

para o inquérito policial assim que protocolado neste juízo, arquivando-se 

o feito com as baixas necessárias. Primavera do Leste, 11 de julho de 

2018 . ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 24 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211756 Nr: 4868-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO FRANCISMAR DE FREITAS 

NASCIMENTO, Filiação: Antonia Inacio de Freitas Nascimento e Damião 

Goveia Nascimentpo, data de nascimento: 01/12/1989, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, da decisão que concedeu as 

medidas protetivas de urgências, nos seguintes termos: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 1000 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; 4 – Separação de corpos;

Resumo da Inicial: Autos código 211756 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de REGIANE APARECIDA DA SILVA 

OLIVEIRA, sob o argumento de que aquela sofreu lesões CORPORAIS por 

seu companheiro FRANCISCO FRANCISMAR DE FREITAS NASCIMENTO. É 

o relatório. Decido. Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 

11.340/2006 as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 

pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação 

urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo 

ofensor, diante do quanto relatado às fl. 08. Dessa forma, verifica-se que 

as informações trazidas são suficientes a indicar que configurada está a 

hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e 

por isso aplico de imediato e a requerimento da ofendida as medidas 

constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 1000 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; 4 – Separação de corpos; 

Deixo de fixar os alimentos provisionais no caso concreto, diante da 

ausência de prova pré-constituída de sua necessidade. Quanto às 

medidas protetivas referentes à restituição de bens e estabelecimento de 

caução provisória por perdas e danos, deixo de aplica-las, ao passo que 

não foram relacionados os referidos bens, tampouco comprovado os 

prejuízo sofridos pela ofendida. Igualmente, deixo de aplicar a medida no 

que toca à proibição do agressor para praticar atos da vida civil em nome 

da ofendida, tendo em vista não ter demonstrado a existência de bens de 

propriedade comum ao casal, e em caso positivo de que o mesmo possui 

poderes de representação. Comunique-se a douta autoridade policial 

desta decisão, para em caso de resistência do representado, seja 

prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da 

Lei 11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 

21, da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência 

integral desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de urgência pelo 

Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não aportando neste Juízo o 

procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das medidas ora 

deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da ciência da 

ofendida, o que deverá ser certificado. Caso contrário, a presente medida 

terá vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no 

processo principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o 

suposto agressor. Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito 

policial assim que protocolado neste juízo, arquivando-se o feito com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Primavera do Leste, 23 de julho de 2018. 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

Despacho/Decisão: Código 211756Vistos, etc.1. Certificado nos autos que 

o ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 14v), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 26 de novembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173762 Nr: 7277-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSEMAR ALVES DA SILVA, Filiação: 

Maria Piedade Nascimento da Silva e João Alves da Silva, data de 

nascimento: 11/06/1979, brasileiro(a), natural de Ji Paraná-RO, convivente, 

madereiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu 

JOSEMAR ALVES DA SILVA devidamente qualificado nos autos, às penas 

dos arts. 304, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código 

Penal e art. 12 da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código 

Penal.Passo a dosimetria das penas.Do crime previsto no art. 304, do CPA 

pena prevista para o delito previsto no art. 304 do CP é de reclusão de 

dois a seis anos e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos de reclusão, deixando de 

aplicar a atenuante da confissão espontânea uma vez que a pena foi 

fixada em seu patamar mínimo.Por fim, considerando, que restou 

devidamente comprovado nos autos que o crime de uso de documento 

falso foi praticado quatro vezes, em atenção ao que dispõe o art. 71 do 
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CP, e a Tabela Flávio Augusto Monteiro de Barros, aumento a pena na 

fração de 1/4 (um quarto) .Assim, perfaz-se o total de 2 anos e 6 meses 

de reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime aberto para início 

do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, 

presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do 

art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, 

que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções 

Penais.Do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.As penas previstas 

para este crime são de detenção de um a três anos e multa.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para 

exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 ano de reclusão, 

pena esta que torno definitiva diante de outros motivos capazes de 

modificá-la, deixando de reconhecer a atenuante da confissão 

espontânea pois a pena já fora aplicada em seu patamar mínimo.Fixo o 

regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2º, c, do CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades 

públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no 

valor de dois salários mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada 

pelo Juízo das Execuções Penais.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e 

se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 28 

de maio de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 23 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 75278 Nr: 7592-55.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIZAIR SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu AMIZAIR 

SOUZA MIRANDA devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 

157, §2º, incisos I e II do Código Penal.Passo a dosimetria da pena.A pena 

prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a 

dez anos, e multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram 

motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 4 anos de reclusão. Aumento a pena em 3/8 em razão do 

emprego de arma e do concurso de agentes (incisos I e II, §2º do art. 157), 

circunstâncias relacionadas diretamente ao êxito da empreitada criminosa, 

e ainda demonstraram a maior audácia do acusado na execução do crime, 

fatores que revelaram no caso concreto o maior desvalor da ação e do 

resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos 

sobre a magnitude do injusto.Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 6 meses 

de reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime inicial semiaberto 

para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alinea “b” 

do Código Penal.Deixo de susbstituir a pena privativa de liberdade por 

restritivas de direito, por ter o crime sido cometido com violência contra a 

pessoa.Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas 

e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e a 

guia de execução penal, e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 26 de setembro de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205603 Nr: 2088-87.2018.811.0037

 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): SEBASTIÃO AMILTON DA COSTA, Luiz Victor 

de Sá Cruz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, a fim de condenar LUIZ 

VICTOR DE SÁ CRUZ DA SILVA e SEBASTIÃO AMILTON DA COSTA como 

incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e LUIZ VICTOR 

DE SÁ CRUZ DA SILVA também como incurso nas penas do art. 12 da Lei 

10.826/06.Passo às dosimetrias das penas.SEBASTIÃO AMILTON DA 

COSTAA pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e 

pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.1ª FASEAtento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 42 da LT do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis 

para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em 5 

anos de reclusão e 500 dias-multa.2ª FASENão há atenuantes ou 

agravantes a serem consideradas.3ª FASEDiante do quanto disposto no 

Enunciado Orientativo n.º 48, TJMT de 02-03-2017, o qual prevê que “as 

circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem 

ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não 

cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”, passo a valorá-las na 

presente fase.Assim, considerando que o réu primário, de bons 

antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade 

criminosa nem integra organização criminosa, aplico ao mesmo o privilégio, 

nos termos do art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006, contudo, na fração de 1/3, 

pois, as circunstâncias do flagrante revelam que foi surpreendido 

comprando 1 kg de maconha, quantidade considerável de substância 

danosa ao organismo humano. Ademais restou demonstrado que se 

dedicava à traficância, posto que flagrado durante monitoramento da 

Policia em residência monitorada pela Policia como ponto de venda de 

drogas, somando-se ainda o fato do réu não ter comprovado exercício de 

atividade laboral lícita. PENA TOTAL Assim, perfaz-se o total de 3 anos e 4 

meses de reclusão e 333 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante 

outras circunstancias capazes de modificá-la..Primavera do Leste, 05 de 

setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001348-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CHAVES CAMPOS (REQUERIDO)

 

1001348-06.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 03/12/2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1004922-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO CELSO NUNES SANTOS OAB - BA18667 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME (RÉU)

 

1004922-37.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 
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manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a correspondência de citação e intimação da requerida ter sido 

devolvida pelo correio. Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005575-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DE ALMEIDA MOREIRA (REQUERIDO)

 

1005575-73.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 474,30 

(quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), aqueles que 

necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. 

Sorriso/MT 03/12/2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001172-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BELTRAME (EXECUTADO)

 

1001172-95.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor total de R$ 300,00. 

Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005435-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

DEBORA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

PRIME AGRONEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1005435-05.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.155,00 (um mil 

cento e cinquenta e cinco reais), Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. Sorriso/MT, 03/12/2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 3794-82.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELINE AUGUSTO ANDREGUETTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:82357/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos n. 3794-82.2007.811.0040 – Código: 40968.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Sendo frustradas as medidas acima, CUMPRA-SE conforme determinação 

exarada à fl. 201.

 Por fim, diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, 

do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome/CPF do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através 

do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 26 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139502 Nr: 10402-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10402-18.2015.811.0040 – Código: 139502.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 
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penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 No mais, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora online, 

diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 

782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO a inclusão do 

nome/CPF do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), 

devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através do Sistema 

SERASAJUD.

 Por fim, DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, 

razão pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 26 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59201 Nr: 2500-87.2010.811.0040

 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: MSF, JFM, FF, RLM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2500-87.2010.811.0040 – Código: 59201.

 Vistos etc.

 De início, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara acerca do cumprimento da 

determinação exarada às fls. 127/128.

 Em caso negativo, EXPEÇA-SE o necessário.

 No mais, verifico que a demanda carece do plano de partilha a ser 

apresentado pela inventariante, a fim de que se promova sua 

homologação e consequente extinção do feito.

 Assim, INTIME-SE a inventariante para que apresente o formal de partilha, 

nos termos do art. 664, do CPC.

 No ponto, convém destacar que embora tenha narrado nas primeiras 

declarações a renúncia dos herdeiros em favor da viúva meeira, 

compulsando os autos não se visualiza os respectivos termos de 

renúncia.

 Consigno que o pedido de fls. 165/166 será analisado após o 

cumprimento das determinações acima.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 28 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111024 Nr: 3138-81.2014.811.0040

 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): ALIANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME, 

SANDRA MELANIA SANTI, CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229

 Autos n. 3138-81.2014.811.0040 – Código: 111024.

 Vistos etc.

 Por se tratar de cumprimento de sentença, a qual foi proferida às fls. 

81/82, com trânsito em julgado certificado à fl. 85, não há que se falar em 

contestação, sendo inadequado o meio de defesa do executado de fls. 

103/106, razão pela qual deixo de analisá-lo.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, requerendo 

o que entender de direito, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente e, sendo o caso, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 28 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 142225 Nr: 11768-92.2015.811.0040

 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: FAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FA-E, HCA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11768-92.2015.811.0040 – Código: 142225.

 Vistos etc.

 INTIME-SE o inventariante para manifestar-se acerca do petitório da 

Fazenda Pública Municipal encartado à fl. 73 e documentos que o 

acompanham.

 Oportunamente e, sendo o caso, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 28 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.: 24305 Nr: 3585-21.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINA ANDERLE DAL BEM, JAIR DE 

OLIVEIRA FARIAS, NOELI MARIA FEIX DAL BEM, IARA NATH DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENICE SILVA SANTOS - 

OAB:7.239, LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:11088/MT, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando 

dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no 

endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por 

meio do próprio edital de leilão (art. 889, parágrafo único, do 

NCPC).INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Sorriso, 28 de 

Novembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106036 Nr: 9115-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ERENICE CÂNDIDA DE MORAES BOLANDIM, ROBSON ANTONIO 

DE MORAES BOLANDIM, HÍDIA DE MORAIS BOLANDIM, REGINALDO DE 

MORAES BOLANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BOLANDIM - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.Transitada em julgado a 

presente sentença, EXPEÇA-SE o competente formal de partilha.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT., 28 de Novembro de 2018.Paula Saide Biagi 
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Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106082 Nr: 9161-77.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSENILDO CARVALHO DO SANTOS, 

GILMAR DE JESUS DURVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9161.77.2013.811.0040 (Cód. 106082)

Vistos etc.

 Nesta oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, 

devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao 

Departamento competente do TJMT para as providências pertinentes, bem 

como cumprir o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso.

 Oportunamente, retornem os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 30 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001131-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE PERES MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO e dou fé que foi designada a data de 26 de fevereiro de 2019, 

às 08:30 horas, para ser realizada a Sessão de Mediação junto ao Centro 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sorriso, 03 de 

dezembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004605-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO(A))

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. F. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

G. A. R. F. (HERDEIRO)

WALKIA ALVES DUARTE RODRIGUES FERREIRA OAB - 617.198.701-87 

(REPRESENTANTE)

C. D. C. F. (HERDEIRO)

A. D. C. F. (HERDEIRO)

E. D. M. G. (AUTORIDADE)

M. L. M. R. F. (HERDEIRO)

J. D. C. F. (HERDEIRO)

D. M. R. F. (HERDEIRO)

J. D. C. F. (HERDEIRO)

S. G. A. R. F. (HERDEIRO)

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

MIRIAN MARTINS SILVA OAB - 922.521.253-49 (REPRESENTANTE)

A. P. M. R. F. (HERDEIRO)

G. R. C. (HERDEIRO)

G. A. R. F. (HERDEIRO)

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

ACIR MURAD SOBRINHO OAB - MS6839 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para se manifestar primeiramente quanto as certidões dos Oficiais 

de Justiça Ids. 13990594 e 14182250, que foram negativas para 

intimações dos herdeiros. Segundo, intimo a parte autora para se 

manifestar quanto as manifestações do Estado de Mato Grosso (Id. 

14039809) e do Município de Sorriso, juntadas aos autos. Terceiro, intimo 

a parte autora para se manifestar quanto a petição com Id. 13422642 e 

13422678, quanto as prestações de contas da herança. Sorriso, 03 de 

dezembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000751-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000751-37.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: DANIELLE MODESTO DE OLIVEIRA EXECUTADO: ERIVELTON 

FERREIRA ALVES Vistos etc. Dentre um ato e outro, a parte autora 

compareceu nos autos pugnando pela desistência da ação. Devidamente 

intimada, a parte requerida concordou com o pedido de desistência. 

Vieram os autos conclusos. DECIDO. Tendo em vista 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 e honorários, vez que defiro os benefícios da AJG. Após o trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000751-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000751-37.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: DANIELLE MODESTO DE OLIVEIRA EXECUTADO: ERIVELTON 

FERREIRA ALVES Vistos etc. Dentre um ato e outro, a parte autora 

compareceu nos autos pugnando pela desistência da ação. Devidamente 

intimada, a parte requerida concordou com o pedido de desistência. 

Vieram os autos conclusos. DECIDO. Tendo em vista 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 e honorários, vez que defiro os benefícios da AJG. Após o trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000791-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOEDSON ALENCAR FUCKS (EXECUTADO)

JOSE ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 03 de dezembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001079-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CHAGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUHOFF OAB - MT0017782A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (RÉU)

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO TEDESCO OAB - MS9470 (ADVOGADO(A))

 

iMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, PARA 

QUERENDO, IMPUGNAR CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAXIMO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000319-18.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO MAXIMO NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001700-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CASSIMIRO DOS SANTOS OAB - 063.162.171-70 

(REPRESENTANTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001700-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

KEISSYANE CASSIMIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE: DANIELA 

CASSIMIRO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. 1.) Abra-se vista ao MP para manifestação. 

2.) Após, em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 3.) Com as manifestações, tornem 

conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado 

(art. 355, NCPC). 4.) Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000475-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDAMAR ALVES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000475-06.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ILDAMAR ALVES DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006620-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCHI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 15 

de MARÇO de 2019, às 10:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 3 de dezembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002629-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOZUE MORAIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DESPACHO Processo: 1002629-31.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOZUE MORAIS SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002632-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARIANALDO FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002632-83.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO ARIANALDO FERREIRA DE SOUSA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem 

conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado 

(art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005690-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005690-94.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CESAR RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000041-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS MARI AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000041-51.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRIS MARI AGUIAR RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005104-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARRONNE PATRICK VIEIRA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005104-57.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARRONNE PATRICK VIEIRA VIANA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

SORRISO, 22 de novembro de 2018. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao 

feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005729-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONES CHAVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005729-91.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDIONES CHAVES LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS SORRISO, 22 de novembro de 2018. VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005464-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005464-89.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

SANDRA APARECIDA LEITE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SORRISO, 22 de novembro de 2018. 

VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem 

conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado 

(art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003872-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MISAEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003872-10.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ORLANDO MISAEL DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO SA SORRISO, 

22 de novembro de 2018. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. 

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000336-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE ANTONIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000336-54.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RUBENS JOSE ANTONIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SORRISO, 22 de novembro de 2018. VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000483-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DA CONCEICAO PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000483-80.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DOS SANTOS DA CONCEICAO PRIMO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SORRISO, 22 de novembro de 2018. 

VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem 

conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado 

(art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000172-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE 

AUTORA PARA JUNTAR AOS AUTOS A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM 

JULGADO E SENTENÇA PROLATADA NO FEITO ORIGINAL, CONFORME 

PARECER MINISTERIAL SUPRA, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121865 Nr: 496-04.2015.811.0040

 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: JOÃO GILBERTO SCHIEFELBEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA SCHIEFELBEIN - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A, Willian Pablo Carboni da Silva - OAB:19326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, consigno as partes que as questões relativas às alegações 

de nulidades de doações/partilha, sonegações, impugnações ao encargo 

do inventariante/remoção, serão objetos de discussão do feito apenso, 

assim o presente limita-se a administração e partilha dos bens do espólio.

Acolho o declínio do cônjuge meeiro do encargo de inventariante, portanto, 

mantenho o atual inventariante até ulterior decisão do feito apenso.

Não obstante a petição de fls. 435/436, entendo necessária a 

apresentação de procuração específica de cada um dos herdeiros por 

representação, para tanto, concedo ao inventariante o prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se o inventariante para apresentar relatório específico e 

pormenorizado relativo aos pagamentos que vem sendo realizados 

judicialmente, em cumprimento do contrato de arrendamento do bem imóvel 

do espólio, identificando quantas sacas de soja devem ser entregues em 

juízo, comprovando o valor da cotação do dia do pagamento, conforme 

estabelecido no contrato.

Sem prejuízo, defiro o pedido de levantamento dos valores depositados 

judicialmente (fls. 456) em favor dos herdeiros Olavo, Normelia, Noemi e 

Noeli Schiefelbein, em conta a ser indicada pelas partes.

Com relação à manifestação dos herdeiros de ausência de interesse na 

prorrogação do contrato de arrendamento, entendo que deve ser 

manifestado pelas vias ordinárias, uma vez que não é matéria afeta ao 

processo de inventário.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185589 Nr: 1410-63.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação->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: OLAVO SCHIEFELBEIN, NORMELIA SCHIEFELBEIN 

COMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GILBERTO SCHIEFELBEIN, NORMA 

SCHIEFELBEIN - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A, Willian Pablo Carboni da Silva - OAB:19326/MT

 Vistos.

Retifique-se a capa dos autos e sistema Apolo, a fim de incluir todas as 

partes envolvidas no feito.

Proceda ao translado da petição de fls. 350/369 e documentos que a 

acompanham a estes autos.

Cumpra-se, integralmente a decisão de fls. 45/46. Citando-se, os herdeiros 

por representação Tiago Schwantes, Diego Schwantes, Douglas 

Schwantes, assim como os herdeiros Elio Schiefelbein e Neiva 

Schiefelbein, para manifestarem nos autos.

 Expeça-se ofício ao Banco Sicredi, Banco do Brasil e Bradesco para 

informarem a este juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, quanto à existência 

de contas bancárias em nome da falecida, assim como em relação à 

existência de valores depositados na data do óbito.

Indefiro o pedido de prestação de contas referente aos anos anteriores à 

abertura da sucessão, uma vez que incumbe ao inventariante prestar 

contas apenas do período de sua gestão dos bens do espólio.

Por fim, intime-se as partes para manifestarem quanto às provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92642 Nr: 4279-09.2012.811.0040

 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 DE FATIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 Vistos.

Diante da Portaria n° 1285/2018 – PRES, que resultou na convocação 

deste Magistrado para a realização de curso de capacitação em 

Cuiabá/MT, necessário se faz a readequação da pauta, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 04 de junho de 2019, às 14:30 horas, 

permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189792 Nr: 3985-44.2018.811.0040

 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: JLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:13372

 Vistos.

Diante da Portaria n° 1285/2018 – PRES, que resultou na convocação 

deste Magistrado para a realização de curso de capacitação em 

Cuiabá/MT, necessário se faz a readequação da pauta, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 04 de junho de 2019, às 16:15 horas, 

permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116324 Nr: 7340-04.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, POLLEANE FERREIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da Portaria n° 1285/2018 – PRES, que resultou na convocação 

deste Magistrado para a realização de curso de capacitação em 

Cuiabá/MT, necessário se faz a readequação da pauta, razão pela qual 

redesigno a audiência para o dia 04 de junho de 2019, às 15:30 horas, 

permanecendo inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80857 Nr: 161-24.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DE BARBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MICHEL AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES DO LAUDO DE 

AVALIAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS, FLS. 144/147, NO PRAZO DE 15 

DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139743 Nr: 10527-83.2015.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADELINO LAZARINI FAXO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes para darem andamento ao 

feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87275 Nr: 6771-08.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CLAUDIR ROSSETTO, ALCINDO 

ANTÔNIO ROSSETTO, PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO KAVA - OAB:32308/PR, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 VISTOS.

Entre um ato e outro, a parte exequente requer a extinção do processo em 

razão do cumprimento da obrigação (fls.101).

Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II e III, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários nos termos do acordo.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

Sorriso, 30 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122280 Nr: 776-72.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON BIANCHI, EVERTON BIANCHI, 

BERNARDETE CAMPEOL BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Entre um ato e outro, a parte exequente requer a extinção do processo em 

razão do cumprimento da obrigação (fls.30).

Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários nos termos do acordo.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

Sorriso, 30 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 26033 Nr: 606-52.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO DAMIANI, CASSIANO LUIZ 

DAMIANI, JONE DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 VISTOS.

Diante do pleito de fls. 436/437, INTIME-SE a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado via DJe para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 07 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 5384-55.2011.811.0040

 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 ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO STEFANO BOGORNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 Vistos.

Necessário se faz a readequação da pauta razão pela qual redesigno a 

audiência para o dia 15 de março de 2019, às 14:30 horas, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

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.: 47547 Nr: 4464-86.2008.811.0040

 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: T.R.R.-BG-TRANSPORTADOR REVENDEDOR E 

RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Vistos.

1) Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado da 

dívida.

2) Indefiro, por ora, os pedidos de fls. 127/129, uma vez que incumbe ao 

exequente indicar e comprovar a existência dos bens sobre os quais 

requer a penhora.

3) Assim, intime-se o exequente, para indicar a existências de bens 

móveis e/ou semoventes de propriedade do executado, assim como 

comprove nos autos a existência de contrato de arrendamento/locação 

do(s) imóvel(is) do rurais, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

possibilitar a escorreita apreciação do pedido.

Consigno que tal medida é necessária, a fim de evitar excesso de penhora 

e/ou penhora de bens de terceiros.

 No que concerne à existência de gravame sobre os imóveis indicados à 

penhora, entendo que a existência de hipoteca, por si só, não indica a 

impossibilidade de satisfação de ambos os créditos, necessário antes à 

avaliação dos imóveis, o que não foi feito em razão da inércia do 

exequente.

Às providências.

Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147274 Nr: 2657-50.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANO FIOREZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:24195-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:OAB/MT 4061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130709

 Ante ao exposto, ACOLHO a presente exceção de incompetência, 

consequentemente, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente Ação Revisional de Contrato, em favor do juízo da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, a fim de que sejam apensados aos autos de nº 

10000605-49.2016.811.0045.Escoado o prazo recursal, remeta-se os 

autos com as nossas homenagens, baixas e anotações de estilo, 

observando-se a orientação da Súmula 150 do STJ.Preclusa a via 

recursal, remetam-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Sinop/MT.Intimem-se. Ciência ao MPE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150053 Nr: 4158-39.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, AFFONSO OTÁVIO LAUXEN-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Necessário se faz a readequação da pauta razão pela qual redesigno a 

audiência para o dia 15 de março de 2019, às 14:00 horas, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 23 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 138347 Nr: 9813-26.2015.811.0040

 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: SUZANA DE CAMARGO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO AILTON PASSONI, ANA MARIA 

FELISBERTO PASSONI, ANTONIO ANGELO PASSONI, SUZI ELAINE 

POLEGATO PASSONI, José Marcio Passoni, EDNA MARIA PEREIRA 

PASSONI, GELCI NATAL MATZEMBACKER, MARCIA MAIDANA MARIN 

MATZEMBACHER, GILSON ROQUE MATZEMBACHER, CLEDIANE ARECO 

MATZEMBACHER, GILBERTO LUIZ MATZEMBACHER, GILNEI JOSÉ 

MATZEMBACHER, GELSON MATZEMBACHER, RAIMAR ISER, NELI 

STELTER ISER, HILDO GOMES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANA DE CAMARGO GOMES - 

OAB:16222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277, CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - OAB:14007/MT, 

DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10.089--A

 VISTOS.

Tendo em vista que a prova pericial pleiteada no feito é necessária para o 

deslinde da questão controversa, estando deferida desde o dia 

01/02/2017 e, ainda, considerando que o juiz é o destinatário da prova e 

pode, inclusive, determinar de ofício a realizada daquelas que entender 

necessárias (artigo 370, do CPC), INDEFIRO o pedido de fls. 516.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – 

PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA PELA PARTE QUE REQUEREU SUA 

PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO DA DESISTÊNCIA – ART. 130 DO CPC – 

JULGADOR DESTINATÁRIO DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Por força do disposto no art. 130 do CPC, a simples 

desistência da prova pericial requerida pela parte interessada não obriga o 

julgador a acolher o pleito, porque o juiz é o destinatário da prova e pode, 

inclusive, determinar de ofício a realização daquelas que entender 

necessárias" (TJMT, AI 1211/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2015, 

Publicado no DJE 01/06/2015)

Diante disto, DETERMINO a intimação dos requeridos Raimar Iser e Neli 

Iser, através de publicação no DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

procederem ao recolhimento do valor correspondente a 50% dos 

honorários periciais, sob pena de caracterizar resistência injustificada ao 

andamento do processo (artigo 80, inciso IV, do CPC).

No mais, cumpra-se conforme determino às fls. 515.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 29 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 133153 Nr: 6912-85.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRÃOS ARMAZENADORA DE GRÃOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998

 VISTOS.

Aguarde-se o cumprimento do determinado nos autos apensos (Código 

193535).

Intime-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.: 84335 Nr: 3563-16.2011.811.0040

 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: ANÉSIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARROSO GUERREIRO, SERGIO DA 

SILVA GUERREIRO, SOELI BLOSKI, BELMIRO C. DE SOUZA, JOÃO 

CARLOS FERREIRA, ANTONIO MARCOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, JOSE 

ORLANDO MURARO SILVA - OAB:1000

 VISTOS.

 Ante a notícia de falecimento da requerida, resta prejudicada a audiência 

de conciliação designada para o dia 03/12/2018, mostrando-se necessária 

a suspensão do feito a fim de que seja procedida a habilitação dos 

herdeiros, senão vejamos:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...);

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses - destaquei.

Desta feita, nos termos do art. 313, I, SUSPENDO o feito pelo prazo de 02 

(dois) meses, por se tratar de processo Meta 2, devendo ser intimada a 

patrona da parte autora para que promova a citação do espólio da 

requerida.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso, 29 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84320 Nr: 3544-10.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR DEITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, ROMUALDO ZALEVISKI - 

OAB:12.292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

SILVA - OAB:13171

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para efetuar o recolhimento da taxa de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122573 Nr: 946-44.2015.811.0040

 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: JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Diante da manifestação da perita nomeada de fls. 46 e da petição de fls. 
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54, OFICIE-SE a Secretaria Municipal de Saúde requisitando-se a indicação 

de médico da rede pública para realização de perícia no(a) interditando(a), 

observando-se a especialidade de acordo com a enfermidade relatada na 

inicial.

 Com a informação, requisite-se junto ao médico perito a designação de 

data, horário e local para a realização da perícia, intimando-se a parte 

autora para comparecimento ao ato, com antecedência de 30 (trinta) dias 

da data designada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sorriso, 29 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60983 Nr: 4276-25.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LISBOA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que o defensor público que assiste o 

autor só foi devidamente intimado da sentença proferida às fls. 89/90, na 

forma prevista no artigo 186, §1º c/c artigo 183, §1º, ambos do CPC, na 

data 14/08/2017, razão pela qual DECLARO NULA a certidão de fls. 91, 

nos termos do artigo 281, do CPC.

Lado outro, considerando que o ato de averbação restou frustrado (fls. 

101/103) e o ato de avaliação deverá ser refeito, posto que não 

observadas as determinações contidas na decisão de fls. 97, entendo que 

não há que se falar em nulidade dos atos subsequentes.

Deste modo, e não tendo as partes interposto recurso de apelação, 

mesmo após a devida intimação de fls. (90-verso), DETERMINO a 

realização de nova avaliação, devendo a oficiala de justiça avaliadora 

especificar, separadamente, o valor do terreno e da casa e quitinetes nele 

situadas.

 No mais, INTIMEM-SE as partes sobre a nota devolutiva de fls. 101/103.

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

Sorriso - MT, 29 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58815 Nr: 2115-42.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO, TIANE VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 CUMPRA-SE, conforme determinado às fls. 60.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sorriso - MT, 30 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 176226 Nr: 6808-25.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LISBOA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

CITE-SE a parte requerida, nos termos do artigo 550 do CPC, para 

apresentar as contas ou contestar a ação, no prazo de 15 dias, 

consignando as advertências dispostas no § 2º do referido dispositivo 

legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Sorriso - MT, 30 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127635 Nr: 3988-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIR JOSÉ MAZZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante da certidão de fls. 105, DETERMINO a intimação da parte executada 

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

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 29 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 168275 Nr: 2346-25.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR JOSÉ MAZZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE CASTRO BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:19437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora a parte autora alegue ser 

hipossuficiente nos termos da lei, não acostou aos autos documentos que 

comprove os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da 

justiça.

Além disto, verifico que, embora o embargante tenha pleiteado pela 

extinção da execução pela ausência de prova da existência do débito e da 

constituição da devedora em mora, atribuiu à causa valor que não 

corresponde ao benefício econômico obtido em caso de eventual 

procedência dos embargos.

Desse modo, determino a intimação da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar os documentos que comprovem sua 

impossibilidade em arcar com as custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 99, §2º, do CPC, ou prover o recolhimento das respectivas 

custas judiciais, bem como readequar o valor da causa conforme o valor 

da execução, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do disposto 

no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC.

Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 29 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.,
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123799 Nr: 1708-60.2015.811.0040

 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: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:/MT 4.062, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A – CEMAT em face de ASCOLI AGROPECUÁRIA 

LTDA, ambos qualificados nos autos.

No presente feito, a requerente pleiteia o pagamento de faturas de 

consumo de energia elétrica, aduzindo a inadimplência da requerida, em 

contrapartida a requerida alega ser indevida a incidência do ICMS na base 

de cálculo, conforme tem sido cobrado pela autora.

Pois bem. A respeito do assunto de incidência do ICMS na base de cálculo 

sobre a demanda contratada para os consumidores do grupo A – 

consumidores de energia com alta tensão - o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu a repercussão geral do tema 176, determinando a suspensão 

dos processos que tratem desta controvérsia em âmbito nacional (RE 

593.824).

Assim, determino o sobrestamento do feito até que o tema seja julgado 

pelo Supremo Tribunal Federal

Intime-se.

Cumpra-se.

 Sorriso - MT, 30 de novembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102103 Nr: 5031-44.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EDIZAN SICHIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - 

OAB:15631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a rescisão do contrato 

realizado entre as partes, bem como para condenar a parte requerida ao 

pagamento pecuniário das perdas e danos decorrentes do 

inadimplemento, a ser apurado em sede de liquidação de 

sentença.Condeno a requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da 

causa, na forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de 

Processo Civil.Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

estilo, observadas as formalidades legais e as normas da 

CNGC-TJMT.Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC. 

Sorriso - MT, 30 de novembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI,Juiz de Direito,em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87298 Nr: 6795-36.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI, NEIVA ZIMERMANN 

LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:/MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, consequentemente, declaro 

instituída a servidão perpétua de passagem da linha de transmissão 

elétrica nas áreas servientes identificadas no memorial descritivo e 

plantas anexo a exordial, e nas faixas das estradas de acessos e 

serviços existentes e/ou a serem constituídas nos imóveis objeto da 

matrícula nº 2241 e 2242, ambas registradas no CRI da Comarca de 

Sorriso – MT.Com base no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.365/41, 

expeça-se o edital com o prazo de 10 dias, para conhecimento de 

terceiros. Condeno a parte autora ao pagamento de 30% do valor da área 

serviente, a título de indenização pela instituição da servidão, acrescido de 

juros de mora a partir do transito em julgado desta decisão e juros 

compensatórios de 1% ao mês a partir da data da imissão, devendo ser 

abatido o valor já levantado nos autos.Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 5% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização, 

conforme preconiza o art. 27, §1º do decreto Lei n.º 3.365/41.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Havendo recurso de apelação, 

certifique, intime a parte adversa para apresentar contrarrazões, após 

remeta ao E. Tribunal de Justiça para recebimento, processo e julgamento, 

consignando nossas homenagens de estilo.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006374-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LUERSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006374-82.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JULIANA LUERSEN RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER Vistos/BG. Trata-se de Ação 

de Reconhecimento de Estabilidade de Gestante com pedido de tutela 

antecipada proposta por JULIANA LUERSEN, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, na qual a parte autora requer, liminarmente, seja 

reintegrada no cargo público de professora temporária, em face do 

irregular e ilegal desligamento promovido pelo requerido antes do término 

do contrato. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. 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. Tenho que 

os requisitos legais, no presente caso, não se encontram configurados, 

uma vez que a requerente não aportou ao feito prova pré-constituída 

inequívoca capaz de convencer este juízo acerca da verossimilhança do 

alegado na peça proemial para conceder-lhe a tutela de urgência. Assim, 

repiso que, neste momento, inexiste prova suficiente dos fatos carreados 

na inicial, sendo que as provas apresentadas por si só, não me 

convenceram da verossimilhança necessária ao deferimento da tutela 

pretendida, sendo necessário, portanto, dilação probatória para deslinde 

da celeuma, fato que, por si, impede a concessão de tutela de urgência. 
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Outrossim, não restou evidenciado que há perigo na demora natural do 

feito e da necessidade premente de deferimento da liminar, de modo que, 

pelo exposto, nenhum dos requisitos legas necessários para a concessão 

da medida estão presentes. Destarte, o pedido de tutela de deve ser 

indeferido, uma vez que não há o convencimento quanto à 

verossimilhança das alegações e do periculum in mora. Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, INDEFIRO o pleito de 

concessão da tutela de urgência. Cite-se a parte Requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001804-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIEDE LODI (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 SENTENÇA Processo: 1001804-53.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

OLIEDE LODI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH 

OLIEDE LODI, qualificada na inicial, ajuizou a presente ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de aposentadoria por idade, alegando fazer jus a tal benefício 

por ter sido segurada especial do requerido desde a infância, bem como 

por preencher os demais requisitos necessários. Recebida a inicial e 

indeferida a medida liminar, foi determinada a citação do requerido (Num. 

12667023). O Requerido contestou a demanda, alegando a prescrição das 

parcelas antecedentes ao ajuizamento da demanda, e no mérito, a 

ausência de carência para concessão do benefício pleiteado (Num. 

13651762), havendo a autora impugnado e ratificado os pedidos iniciais 

(Num. 14086401). Saneado o feito e afastada a preliminar aduzida, fora 

designada audiência de instrução (Num. 14145312), onde inquiriu-se duas 

testemunhas da parte autora, tendo a mesma apresentado alegações 

finais remissivas à inicial, ficando prejudicada a apresentação pelo 

requerido, ante sua ausência no ato (Num. 16337961). Vieram-me os 

autos conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação 

Previdenciária proposta por OLIEDE LODI contra INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria 

por idade. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, 

devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem e 60 anos, 

quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. Todavia, o caso é 

de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada 

pela Lei 11.718/08): soma do tempo de trabalho rural e urbano, com o 

requisito etário do trabalhador urbano, qual seja, 65 anos de idade se 

homem e, 60 anos de idade se mulher. O ponto controverso do presente 

feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício de 

atividade rural da Requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação 

do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. 

Para a comprovação do exercício de atividade rural, a partir de 16 de abril 

de 1994, observando o disposto no § 3º do art. 55 desta lei, far-se-á 

alternativamente através de: Parágrafo único. A Comprovação do 

exercício da atividade rural referente ao período anterior à 16 de abril, 

far-se-á, alternativamente, através de: I – contrato individual de trabalho 

ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – Contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração do sindicato de 

trabalhadores rurais, desde que homologada pelo INSS; VI – comprovação 

de cadastro do INCRA, no caso de produtores em regime de economia 

familiar; VI – bloco de notas de produtor rural;” Tal dispositivo não é 

taxativo, mas em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da 

mesma lei, pretende uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início 

de prova material. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 55 (...) § 3º – a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Constata-se a presença de documentos que demonstram e 

provam a existência do trabalho rural narrado na inicial, a partir do ano de 

1967 até 1984, conforme ficha de filiação de seu genitor Sr. Luiz Amadeo 

Lodi no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ilopolis (Num. 

12663452-Pág.3) e certidão do INCRA/RS acostado no Num. 

12663452-Pág.8, havendo a autora procedido ao recolhimento de 92 

contribuições conforme CNIS acostado no Num. 13651783. Portanto, os 

documentos acostados com a inicial são aptos a ensejar início de prova 

documental para comprovação do exercício de atividade rurícola do 

período de 1967 a 1984, totalizando 17 anos. Outrossim, a prova 

testemunhal corrobora a prova documental e atesta o exercício da 

atividade rural. Destarte, o início de prova material trazido pela parte 

requerente é confirmado assim, de maneira segura, pela prova 

testemunhal colhida nos autos, onde se constata que a autora laborou na 

área rural, cujos documentos têm força suficiente para preencher os 

requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91. Por fim deve ser consignado que 

a concessão do benefício à aposentadoria por idade para trabalhador 

rural não pode ser condicionado à contribuição para o sistema 

previdenciário, na condição de segurado especial. Os artigos 26 e 39 da 

Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. Independe de carência a 

concessão das seguintes prestações:... III - os benefícios concedidos na 

forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso 

VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os segurados especiais, referidos 

no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. É comum no meio rural que o trabalhador alterne períodos de 

atividade rural e de atividade urbana, sem que consiga completar os 

requisitos para se aposentar por idade numa ou noutra categoria. Nesse 

sentido, o trabalhador rural que passava a exercer, temporária ou 

permanentemente, atividades de natureza urbana, encontrava-se num 

verdadeiro “paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir 

idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu 

trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em 

razão de o curto período laboral não preencher o período de carência” 

(REsp 1407613/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, STJ – Segunda Turma, 

DJe 28/11/2014). Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade “híbrida”, cabendo ao 

segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 

60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Nesse sentido tem se 

posicionado o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO 

ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA 

PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º DA LEI 8.213/1991, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. OBSERVÂNCIA. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei 11.718/2008 

introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova modalidade de 

aposentadoria por idade denominada aposentadoria por idade híbrida. 2. 

Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período urbano ao período 

rural e vice-versa, para implementar a carência mínima necessária e obter 

o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado rural à regra 

básica para aposentadoria rural por idade com comprovação de atividade 

rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 

8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1367479/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, J. 04/09/2014, DJe 10/09/2014) Porém, 

tratando-se de aposentadoria por idade híbrida, em que ocorre a soma do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 128 de 590



tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador 

urbano, deve-se restar demonstrado o cumprimento dos requisitos acima. 

Conforme documento de identidade juntado aos autos no Num. 

12663254-Pág.1, a parte autora conta com 62 anos de idade, uma vez que 

nasceu em 12/07/1956, restando preenchido desta forma o requisito etário 

do § 3º do art. 48 da Lei n. 8213/91. Do mesmo modo, a autora possui 92 

contribuições para com o requerido, do período de 2003 a 2018 (Num. 

13651783). O mínimo de contribuições exigidas para a aposentadoria por 

idade, conforme dispõe o art. 25, II da Lei n. 8213/91 é 180 (cento e 

oitenta). Tendo sido reconhecido que a autora exerceu atividade rural de 

1967 a 1984, que totalizam 17 anos somadas as contribuições individuais 

(92 contribuições), temos um total de carência de 296 contribuições, 

cumprida desta forma, a exigência contida no inciso II do art. 25 da Lei n. 

8213/91. Questão que merece ser enfrentada é quanto ao suposto 

requisito de ser o último vínculo previdenciário ser decorrente de trabalho 

rural. Destaque-se que para a conjugação do tempo de serviço rural e 

urbano não se exige que o segurado esteja desempenhando atividade 

rural por ocasião do requerimento administrativo do benefício e/ou do 

implemento do requisito etário. A aposentadoria híbrida, portanto, 

contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o exercício de 

atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de natureza 

urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. 

TRABALHO URBANO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. A concessão do benefício 

pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

3. Requisito etário do autor (nascido em 13.01.1955) para aposentadoria 

rural em 13.01.2010 (carência de 14 anos e 6 meses) e para a 

aposentadoria híbrida em 13.01.2015 (carência de 15 anos). 4. Início de 

prova material: certidão de casamento em 1972 (fl. 10) e certidão de óbito 

registrado em 1989 (fl. 13), ambas constando a condição de lavrador do 

cônjuge; INFBEN informando que a parte autora percebe benefício 

previdenciário pensão por morte de trabalhador rural (fl. 17). 5. A prova 

oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador rural da 

parte autora, pelo tempo de carência necessário (fls. 29/30). 6. O CNIS do 

postulante demonstrando que ela trabalhou em atividade tipicamente 

urbana, entre 1984 e 1991, não prejudica o seu direito a aposentadoria. O 

caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com 

redação dada pela Lei 11.718/08). Soma do tempo de trabalho urbano e de 

rural, excluída a redução da idade. Precedentes do STJ e da TNU. (grifei) 

7. DIB: a contar de 13.01.2015, data que implementou todas as condições 

para a concessão do benefício. 8. Atrasados: correção monetária e os 

juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal. 9. Aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, incabível na espécie. 10. Apelação improvida. Remessa 

oficial parcialmente provida, nos termos dos itens 7, 8 e 9”. (TRF 1ª. 2ª T. 

AC 0006062-85.2013.4.01.9199/MT, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson 

José Rocha, DJE. 04/09/2015) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento''. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 3. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola 

(art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). (grifei) 4. No caso em apreço, a 

parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural em 

todos os períodos controversos, mediante apresentação de início razoável 

de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal. Não 

obstante, deixou de atendeu ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, razão pela qual não se afigura possível a 

concessão aposentadoria por idade na modalidade rural. 5. Por outro lado, 

no caso concreto verifica-se a possibilidade de acréscimo do tempo de 

serviço urbano da parte autora ao aludido tempo de trabalho rural, com a 

consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida, haja vista o 

implemento do requisito etário e a comprovação do tempo de serviço 

exigido na data de entrada do requerimento administrativo. 6. O termo 

inicial do benefício é data de entrada do requerimento administrativo. 7. A 

correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas em 

atraso devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. 8. Os honorários advocatícios são fixados em 

desfavor da autarquia previdenciária em 10% (dez por cento) das 

prestações vencidas até a prolação deste acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula nº 

111 do STJ, e art. 20, § 4o do CPC. 9. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas, por força do art. 

4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei 

estadual assim prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 

14.939/2003). 10. Relativamente ao adiantamento da prestação 

jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 

273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Diploma, fica 

esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a 

conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 

Precedentes. 11. Apelação da parte autora provida.” (TRF1ª. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0047475-49.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 04/04/2016) 

Inclusive, o próprio Decreto nº 3.048/1999, com alterações trazidas pelo 

Decreto nº 6.722, de 30/12/2008, prevê no § 4º do seu art. 51 que a 

aposentadoria por idade híbrida tem cabimento “ainda que na oportunidade 

do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como 

trabalhador rural”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, e concedo a OLIEDE LODI os benefícios da aposentadoria por idade 

híbrida, nos termos do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei n. 8.213/91, retroativa a 

data do requerimento administrativo (27/07/2017 - Num. 12663602-Pág.1), 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

beneficio de aposentadoria por idade híbrida pela autora e, o periculum in 

mora, pela condição social da mesma, a qual é considerada pobre nos 

termos da lei. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente da aposentadoria por idade 

híbrida, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias. Sobre as prestações em atraso, quanto à correção monetária, 

aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 

desde a data do inadimplemento de cada parcela. Por outro lado, quanto à 

fixação dos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a 

redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os juros aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 
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baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001785-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE LIMA CLASSE (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 SENTENÇA Processo: 1001785-47.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSA DE LIMA CLASSE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH ROSA DE LIMA CLASSE, qualificada na inicial, ajuizou a presente 

ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de aposentadoria por idade, alegando fazer jus 

a tal benefício por ter sido segurada especial do requerido desde a 

infância, bem como por preencher os demais requisitos necessários. 

Recebida a inicial e indeferida a medida liminar, foi determinada a citação 

do requerido (Num. 12656962). O Requerido contestou a demanda, 

alegando a prescrição das parcelas antecedentes ao ajuizamento da 

demanda, e no mérito, a ausência de carência para concessão do 

benefício pleiteado (Num. 13674282), havendo a autora impugnado e 

ratificado os pedidos iniciais (Num. 14172787). Saneado o feito e afastada 

a preliminar aduzida, fora designada audiência de instrução (Num. 

14350857), onde inquiriu-se duas testemunhas da parte autora, tendo a 

mesma apresentado alegações finais remissivas à inicial, ficando 

prejudicada a apresentação pelo requerido, ante sua ausência no ato 

(Num. 16504573). Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por ROSA DE 

LIMA CLASSE contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, requerendo a concessão de aposentadoria por idade. A 

aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos 

trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem e 60 anos, quando 

mulher, desde que cumprida a carência exigida. Todavia, o caso é de 

aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada 

pela Lei 11.718/08): soma do tempo de trabalho rural e urbano, com o 

requisito etário do trabalhador urbano, qual seja, 65 anos de idade se 

homem e, 60 anos de idade se mulher. O ponto controverso do presente 

feito gira em torno da presença ou não das provas do exercício de 

atividade rural da Requerente. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação 

do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. 

Para a comprovação do exercício de atividade rural, a partir de 16 de abril 

de 1994, observando o disposto no § 3º do art. 55 desta lei, far-se-á 

alternativamente através de: Parágrafo único. A Comprovação do 

exercício da atividade rural referente ao período anterior à 16 de abril, 

far-se-á, alternativamente, através de: I – contrato individual de trabalho 

ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – Contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração do sindicato de 

trabalhadores rurais, desde que homologada pelo INSS; VI – comprovação 

de cadastro do INCRA, no caso de produtores em regime de economia 

familiar; VI – bloco de notas de produtor rural;” Tal dispositivo não é 

taxativo, mas em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da 

mesma lei, pretende uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início 

de prova material. Eis o teor do citado dispositivo: “Art. 55 (...) § 3º – a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Constata-se a presença de documentos que demonstram e 

provam a existência do trabalho rural narrado na inicial, a partir do ano de 

1978 até 1996, pois a autora casou-se em 1978 com seu marido lavrador 

(Num. 12653411-Pág.7), com seu primeiro registro na carteira de trabalho 

anotada em 1996 (Num. 12653411-Pág.12. Portanto, os documentos 

acostados com a inicial são aptos a ensejar início de prova documental 

para comprovação do exercício de atividade rurícola do período de 1978 a 

1995, totalizando 17 anos. Outrossim, a prova testemunhal corrobora a 

prova documental e atesta o exercício da atividade rural. Destarte, o início 

de prova material trazido pela parte requerente é confirmado assim, de 

maneira segura, pela prova testemunhal colhida nos autos, onde se 

constata que a autora laborou na área rural, cujos documentos têm força 

suficiente para preencher os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91. Por 

fim deve ser consignado que a concessão do benefício à aposentadoria 

por idade para trabalhador rural não pode ser condicionado à contribuição 

para o sistema previdenciário, na condição de segurado especial. Os 

artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, dispõe o seguinte: “Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações:... III - os 

benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei”. “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido; ....” Assim, a ausência de recolhimento de 

contribuições previdenciárias não cria óbices à concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, pois, figura-se em regime 

especial. É comum no meio rural que o trabalhador alterne períodos de 

atividade rural e de atividade urbana, sem que consiga completar os 

requisitos para se aposentar por idade numa ou noutra categoria. Nesse 

sentido, o trabalhador rural que passava a exercer, temporária ou 

permanentemente, atividades de natureza urbana, encontrava-se num 

verdadeiro “paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir 

idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu 

trabalho urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em 

razão de o curto período laboral não preencher o período de carência” 

(REsp 1407613/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, STJ – Segunda Turma, 

DJe 28/11/2014). Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade “híbrida”, cabendo ao 

segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 

60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Nesse sentido tem se 

posicionado o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO 

ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA 

PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º DA LEI 8.213/1991, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. OBSERVÂNCIA. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei 11.718/2008 

introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova modalidade de 

aposentadoria por idade denominada aposentadoria por idade híbrida. 2. 

Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período urbano ao período 

rural e vice-versa, para implementar a carência mínima necessária e obter 

o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado rural à regra 

básica para aposentadoria rural por idade com comprovação de atividade 

rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 

8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1367479/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, J. 04/09/2014, DJe 10/09/2014) Porém, 

tratando-se de aposentadoria por idade híbrida, em que ocorre a soma do 

tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador 

urbano, deve-se restar demonstrado o cumprimento dos requisitos acima. 

Conforme documento de identidade juntado aos autos no Num. 

12653411-Pág.4, a parte autora conta com 61 anos de idade, uma vez que 

nasceu em 06/10/1957, restando preenchido desta forma o requisito etário 

do § 3º do art. 48 da Lei n. 8213/91. Do mesmo modo, a autora possui 199 

contribuições para com o requerido, do período de 1996 a 2015 (Num. 

13674314-Pág.2). O mínimo de contribuições exigidas para a 

aposentadoria por idade, conforme dispõe o art. 25, II da Lei n. 8213/91 é 

180 (cento e oitenta). Tendo sido reconhecido que a autora exerceu 

atividade rural de 1978 a 1995, que totalizam 17 anos somadas as 
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contribuições individuais (199 contribuições), temos um total de carência 

de 403 contribuições, cumprida desta forma, a exigência contida no inciso 

II do art. 25 da Lei n. 8213/91. Questão que merece ser enfrentada é 

quanto ao suposto requisito de ser o último vínculo previdenciário ser 

decorrente de trabalho rural. Destaque-se que para a conjugação do 

tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. 

RECONHECIMENTO. TRABALHO URBANO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

MULTA. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 

3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não 

baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. A concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho 

rural, cumprindo-se o prazo de carência, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

3. Requisito etário do autor (nascido em 13.01.1955) para aposentadoria 

rural em 13.01.2010 (carência de 14 anos e 6 meses) e para a 

aposentadoria híbrida em 13.01.2015 (carência de 15 anos). 4. Início de 

prova material: certidão de casamento em 1972 (fl. 10) e certidão de óbito 

registrado em 1989 (fl. 13), ambas constando a condição de lavrador do 

cônjuge; INFBEN informando que a parte autora percebe benefício 

previdenciário pensão por morte de trabalhador rural (fl. 17). 5. A prova 

oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador rural da 

parte autora, pelo tempo de carência necessário (fls. 29/30). 6. O CNIS do 

postulante demonstrando que ela trabalhou em atividade tipicamente 

urbana, entre 1984 e 1991, não prejudica o seu direito a aposentadoria. O 

caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com 

redação dada pela Lei 11.718/08). Soma do tempo de trabalho urbano e de 

rural, excluída a redução da idade. Precedentes do STJ e da TNU. (grifei) 

7. DIB: a contar de 13.01.2015, data que implementou todas as condições 

para a concessão do benefício. 8. Atrasados: correção monetária e os 

juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal. 9. Aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, incabível na espécie. 10. Apelação improvida. Remessa 

oficial parcialmente provida, nos termos dos itens 7, 8 e 9”. (TRF 1ª. 2ª T. 

AC 0006062-85.2013.4.01.9199/MT, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson 

José Rocha, DJE. 04/09/2015) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento''. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 3. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola 

(art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). (grifei) 4. No caso em apreço, a 

parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural em 

todos os períodos controversos, mediante apresentação de início razoável 

de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal. Não 

obstante, deixou de atendeu ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, razão pela qual não se afigura possível a 

concessão aposentadoria por idade na modalidade rural. 5. Por outro lado, 

no caso concreto verifica-se a possibilidade de acréscimo do tempo de 

serviço urbano da parte autora ao aludido tempo de trabalho rural, com a 

consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida, haja vista o 

implemento do requisito etário e a comprovação do tempo de serviço 

exigido na data de entrada do requerimento administrativo. 6. O termo 

inicial do benefício é data de entrada do requerimento administrativo. 7. A 

correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas em 

atraso devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. 8. Os honorários advocatícios são fixados em 

desfavor da autarquia previdenciária em 10% (dez por cento) das 

prestações vencidas até a prolação deste acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula nº 

111 do STJ, e art. 20, § 4o do CPC. 9. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas, por força do art. 

4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei 

estadual assim prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 

14.939/2003). 10. Relativamente ao adiantamento da prestação 

jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 

273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Diploma, fica 

esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a 

conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 

Precedentes. 11. Apelação da parte autora provida.” (TRF1ª. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0047475-49.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 04/04/2016) 

Inclusive, o próprio Decreto nº 3.048/1999, com alterações trazidas pelo 

Decreto nº 6.722, de 30/12/2008, prevê no § 4º do seu art. 51 que a 

aposentadoria por idade híbrida tem cabimento “ainda que na oportunidade 

do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como 

trabalhador rural”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, e concedo a ROSA DE LIMA CLASSE os benefícios da 

aposentadoria por idade híbrida, nos termos do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei n. 

8.213/91, retroativa a data do requerimento administrativo (09/03/2017 - 

Num. 12653411-Pág.37), nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, 

entendo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, 

uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado quando do 

preenchimento dos requisitos do beneficio de aposentadoria por idade 

híbrida pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, 

a qual é considerada pobre nos termos da lei. Assim, presentes os 

requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente 

da aposentadoria por idade híbrida, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, quanto 

à correção monetária, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de cada parcela. Por 

outro lado, quanto à fixação dos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os juros 

aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004466-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DO NACIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 131 de 590



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004466-24.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDIMILSON DO NACIMENTO SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG Ante a manifestação retro, intime-se o perito 

nomeado para que designe nova data para realização da perícia, o que 

deverá ser informado nos autos. Aportando nos autos a nova data, 

intime-se a parte autora para comparecimento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002606-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA HORIZONTE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002606-51.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: MECANICA HORIZONTE LTDA - ME EMBARGADO: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos/BG 1. Intime-se a parte exequente para 

se manifestar acerca do peticionado em Num. 14235907, no prazo de 15 

(quinze) dias. 2. Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando 

de ato ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, 

agir de ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, 

como lhe é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 

152, VI, do Código de Processo Civil/15. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002817-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TEIXEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (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: 1002817-87.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RICARDO TEIXEIRA CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 16/04/2018 (Num. 14540609), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 29/05/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização 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: 1002038-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALEXANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (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: 1002038-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JORGE ALEXANDRE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 02/02/2018 (Num. 12854268), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 23/04/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização 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 
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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: 1000040-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (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: 1000040-66.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSANA MARIA DA LUZ 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, 

sendo que a perita outrora nomeada, devidamente intimada para se 

manifestar acerca dos novos documentos juntados pela parte autora, se 

manteve inerte, oportunidade em que a requerente pugnou pela realização 

de nova perícia a ser executada por expert especialista em saúde mental. 

Porém, considerando que a Justiça Federal arcou com a perícia realizada 

nos autos, tendo o INSS concordado com o referido laudo (Num. 

13056775), 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, acaso pretenda a realização de nova perícia, 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 

destituída a perita nomeada nos autos e nomeada, para atuar como expert 

deste Juízo, a Dra. Michelle Teixeira Fabrini Miguel, médica psiquiatra, 

endereço: PROPSIQ Instituto de Saúde Mental, Av. São Paulo, 129-e, 

Cidade Nova, Lucas do Rio Verde/MT, a 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: 1002287-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002287-20.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISMAEL DE AMORIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimado 

(Num. 16394313) o médico cardiologista nomeado nos autos, até o 

momento, não se manifestou acerca da sua nomeação que se deu em 

06/04/2018 (Num. 12535767). Sendo assim, destituo-o do encargo e 

nomeio para atuar como expert deste Juízo, a fim de compor a junta de 

médicos para realização da perícia no autor, a Dra. DORZELINA ARAÚJO 

PINTO, médica cardiologista, endereço: Av. Marginal Esquerda, n. 949, 

Centro Sul, Sorriso/MT (Tel. 3544-0409), a 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 à perita nomeada em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Intimem-se os médicos peritos nomeados nos autos para 

designação de dia e honorários para realização da perícia, comunicando a 

este Juízo. 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. Sem prejuízo, considerando que, conforme informado pelo 

requerido em ofício de Num. 12452279, o benefício concedido ao autor via 

antecipação de tutela possui DCB em 09/11/2018, bem como considerando 

que, até o presente momento não foi realizada a perícia médica nos autos, 

a fim de evitar prejuízos à parte autora, determino a prorrogação do 

benefício de auxílio-doença deferido ao autor nos presentes autos por 

mais 09 meses, a contar da cessação em 09/11/2018. 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 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. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004075-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA STIVANIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005081-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMALDO SCHONINGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005543-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005355-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LORENZ HOLZBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002778-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003000-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINO MANOEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005384-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005338-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005339-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANI ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001015-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003944-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MARCOLINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (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: 1005363-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002784-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GONZAGA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002784-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TEREZINHA GONZAGA DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação para Concessão de 

Beneficio Previdenciário de Aposentadoria por Idade – Rural proposta por 

TEREZINHA GONZAGA DO NASCIMENTO, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, 

objetivando o pagamento do beneficio de aposentadoria por idade na 

qualidade de segurado especial – rural. Para tanto, afirma que, desde 
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tenra idade, sempre exerceu atividade laborativa rural. Recebida a inicial 

(Num. 13408480), foi indeferida a antecipação da tutela e determinada a 

citação do requerido. O requerido apresentou contestação alegando a 

ausência de comprovação quanto ao período de atividade rural exercido 

pela autora, requerendo a improcedência da demanda (Num. 14539994), 

oportunidade em que a requerente apresentou impugnação (Num. 

15024345). Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas 

testemunhas (Num. 16499240), tendo a parte autora apresentado 

memoriais remissivos à inicial. É o relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por TEREZINHA 

GONZAGA DO NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas. O trabalhador rural, consoante o artigo 

12 da Lei 8.212/91 e art. 11 da Lei 8.213/91, é segurado obrigatório, pois 

vinculado ao sistema previdenciário, sem possibilidade de exclusão 

voluntária. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, 

devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem e 60 anos, 

quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. Todavia, quanto 

aos trabalhadores rurais a idade mínima é reduzida em 05 (cinco) anos 

para ambos os sexos, conforme dispõe a Carta Magna de 1988, em seu 

art. 201, § 7º, inciso II, com redação dada pela emenda Constitucional n.º 

020/98: “§ 7º - É assegurada aposentadoria no regime geral de 

previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, 

se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 

economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. Para a concessão do benefício da aposentadoria por 

idade, o trabalhador rural deverá preencher os requisitos legais 

intrínsecos, quais sejam, idade mínima e efetiva comprovação do exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua”. Ademais, o art. 48, § 

2º da Lei n.º 8.213/91 dispõe acerca dos requisitos necessários para 

concessão da aposentadoria por idade rural, in verbis: “Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 2o Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (grifei), computado o período a que se referem os 

incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei” A comprovação do requisito 

da idade mínima para a concessão do benefício pretendido é manifesto, já 

que reside no ventre dos autos a cópia do documento de identidade da 

parte autora onde se constata que a mesma nasceu em 23/12/1951 (Num. 

13398727). O ponto controverso do presente feito gira em torno da 

presença ou não das provas do exercício de atividade rural da parte 

requerente pelo período de carência exigido pela legislação vigente. 

Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação do exercício da atividade rural 

pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. A comprovação do exercício 

de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato 

individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração 

fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando 

for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – comprovante de 

cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

no caso de produtores em regime de economia familiar; V – bloco de notas 

do produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que 

trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas 

pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII – 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra”. Destarte, devem-se juntar comprovantes da atividade rural 

com norte no dispositivo acima, ainda que de forma descontínua, referente 

ao período de carência exigido pela Lei, que no presente caso é 

estabelecido pelo artigo 142 da Lei 8.213/91, sendo de 180 meses de 

atividade rural anteriores à concessão do benefício. Compulsando os 

autos verifico que a autora juntou nos autos apenas cópia da sua CTPS a 

qual não apresenta nenhuma anotação (Num. 13398711), contrato de 

compra e venda em que não demonstra qualquer relação com a parte 

autora (Num. 13398694), certidão de casamento em que não se vislumbra 

qualquer informação de que a requerente e/ou seu esposo eram 

trabalhadores rurais na época do casamento (Num. 13398727 – pg. 01), 

certidão de óbito de Mauricio Ribeiro da Silva (Num. 13398727 – pg. 02), 

em que consta sua profissão como trabalhador rural, certidão de 

nascimento de Mauricio Ribeiro da Silva (Num. 13398727 – pg. 03) e 

certidão de nascimento da autora (Num. 13398727 – pg. 04), sendo que, 

ambas as certidões não trazem em seu bojo qualquer informação 

relevante capaz de comprovar a atividade rural exercida pela requerente. 

Assim, tendo a parte autora aduzido na inicial que sempre exerceu 

atividades laborativas na área rural deveria ter juntado documentos 

comprobatórios do exercício da atividade rural, e não o tendo feito, não é 

admissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar tais 

alegações. Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 149/STJ. 1. O STJ, no julgamento do REsp 

1.304.479/SP, submetido à disciplina do 543-C do CPC, fixou entendimento 

de que não é admissível a extensão da qualificação de rurícola de cônjuge 

que tenha laborado em atividades urbanas. No mesmo sentido o REsp 

1.310.096/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

10/3/2014 em que se decidiu: "De acordo com a jurisprudência desta 

egrégia Corte Superior de Justiça, a despeito de a certidão de casamento 

qualificar o cônjuge da parte autora como lavrador, tal documento não é 

suficiente para comprovar início de prova material, quando averiguado - 

como no presente caso - que o cônjuge exerce atividade urbana em 

momento ulterior. Incidência da Súmula 149 do STJ". 2. Segundo a Súmula 

149/STJ, "a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovar 

atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário". 3. 

Inexistente início de prova material em nome da autora, não há como se 

deferir o direito ao benefício previdenciário pleiteado. 4. Agravo regimental 

não provido.” (STJ. 1ª T. AgRg no REsp: 1341323 SP 2012/0183160-4, 

Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, J. 15/05/2014, DJe 21/05/2014). 

Feitas essas considerações, a improcedência da ação é medida que se 

impõe. Posto isso, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, 

levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, 

inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001809-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA FRANCELINO (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 SENTENÇA Processo: 1001809-75.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IZABEL FERREIRA FRANCELINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade – Rural proposta por IZABEL 

FERREIRA FRANCELINO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o 

pagamento do beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de 

segurado especial – rural. Para tanto, afirma que na infância iniciou o labor 

rural juntamente com seus pais, depois com seu esposo, o que durou até 

o ano de 2010, quando passou a contribuir para o requerido até o ano de 

2017. Recebida a inicial (Num. 12667498), foi indeferida a tutela de 

urgência determinada a citação do requerido. O requerido apresentou 
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contestação alegando a ausência de comprovação quanto ao período de 

atividade rural exercido pela autora, requerendo a improcedência da 

demanda (Num. 13568438 ), tendo a mesma impugnado a contestação em 

Num. 14056328, rechaçando os argumentos da parte requerida e 

ratificando a inicial. Em audiência de instrução e julgamento foram 

inquiridas testemunhas (Num. 16504821), tendo a parte autora 

apresentado alegações finais remissivas à inicial. É o relatório. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por 

IZABEL FERREIRA FRANCELINO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas. A aposentadoria por idade é regulada 

pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, 

quando homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a carência 

exigida. Todavia, o caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/91, com redação dada pela Lei 11.718/08): soma do tempo de 

trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador urbano, qual 

seja, 65 anos de idade se homem e, 60 anos de idade se mulher. O ponto 

controverso do presente feito gira em torno do cumprimento de carência 

pela parte autora para concessão do benefício. Segundo a Lei nº 

8.213/91, a comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da 

seguinte forma: “Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural 

será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho 

ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração fundamentada 

de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de 

sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de 

produtores em regime de economia familiar; V – bloco de notas do 

produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata 

o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado 

como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção 

rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com 

indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII – 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra”. Destarte, devem-se juntar comprovantes da atividade rural 

com norte no dispositivo acima, ainda que de forma descontínua, referente 

ao período de carência exigido pela Lei, que no presente caso é 

estabelecido pelo artigo 142 da Lei 8.213/91, sendo de 180 meses de 

atividade rural anteriores à concessão do benefício. Compulsando os 

autos verifico que a autora juntou: 1) Certidão de casamento datada em 

09/11/1983, entretanto, sem indicação da profissão exercida, tanto pela 

parte autora, quanto pelo seu esposo (Num. 12666509 – pg. 08). 2) 

Certidão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, datada em 

18/10/2003 onde consta a profissão do seu esposo como a de agricultor 

(Num. 12666509 – pg. 09). 3) Termo de reconhecimento de dispensa de 

inscrição estadual de micro produtor rural em nome do esposo da autora, 

datada em 30/05/2006 (Num. 12666509 – pg. 10). 4) Notas fiscais datadas 

em 12/06/2006 (Num. 12666509 – pg. 11 e 12). 5) Carta de anuência do 

INCRA datada em 20 de agosto de 2007 (Num. 12666509 – pg. 13). 6) 

Termo de Notificação do INDEA determinando a regularização de 

vacinação de animais pertencentes ao esposo da autora, datada em 

07/03/2008 (Num. 12666509 – pg. 14). 7) Nota fiscal datada em 

15/02/2008 (Num. 12666509 – pg. 15). 8) Contrato de compra e venda de 

imóvel rural, demonstrando que a autora e seu esposo venderam imóvel 

rural, constando a profissão da autora como auxiliar de produção e a de 

seu marido a de agricultor, datada em 10/03/2010 (Num. 12666509 – pg. 

18). Assim, tendo a autora aduzido na inicial que exerceu atividades 

laborativas na área rural desde sua infância até o ano de 2010, deveria ter 

juntado documentos comprobatórios do exercício da atividade rural 

durante este período, e não o tendo feito, não é admissível a prova 

exclusivamente testemunhal para comprovar tais alegações. Até mesmo 

porque, ao volver os olhos para os documentos carreados nos autos, 

verifica-se que existe prova documental de que a autora laborou na área 

rural somente a partir do ano de 2003 até o ano de 2008, mormente 

porque, conforme se depreende do CNIS da autora juntado nos autos, a 

mesma passou a contribuir com o requerido em 02/10/2008, exercendo 

atividade laborativa urbana (id. 12666246 pg. 03). Neste sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 

PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

149/STJ. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.304.479/SP, submetido à 

disciplina do 543-C do CPC, fixou entendimento de que não é admissível a 

extensão da qualificação de rurícola de cônjuge que tenha laborado em 

atividades urbanas. No mesmo sentido o REsp 1.310.096/SP, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/3/2014 em que se 

decidiu: "De acordo com a jurisprudência desta egrégia Corte Superior de 

Justiça, a despeito de a certidão de casamento qualificar o cônjuge da 

parte autora como lavrador, tal documento não é suficiente para 

comprovar início de prova material, quando averiguado - como no presente 

caso - que o cônjuge exerce atividade urbana em momento ulterior. 

Incidência da Súmula 149 do STJ". 2. Segundo a Súmula 149/STJ, "a prova 

exclusivamente testemunhal não basta a comprovar atividade rurícola, 

para efeito de obtenção de benefício previdenciário". 3. Inexistente início 

de prova material em nome da autora, não há como se deferir o direito ao 

benefício previdenciário pleiteado. 4. Agravo regimental não provido.” 

(STJ. 1ª T. AgRg no REsp: 1341323 SP 2012/0183160-4, Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, J. 15/05/2014, DJe 21/05/2014). Por outro lado, 

se verifica que, como contribuinte do requerido, a parte autora possui 

apenas 06 anos e 08 meses de tempo de contribuição, o que, somados ao 

período em que trabalhou na área rural, não perfazem as 180 

contribuições exigidas. Ademais, a parte autora conta com somente 57 

anos de idade, eis que nasceu em 28/08/1961 (Num. 12666509 – pg. 07), 

não preenchendo, desta forma, o requisito idade para concessão da 

aposentadoria por idade híbrida. Posto isso, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, tão somente para reconhecer o 

período de atividade rural especial exercido pela autora de outubro/2003 a 

março/2008, totalizando 53 meses, os quais deverão ser averbados pelo 

INSS no CNIS da mesma, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Considerando que o requerido 

sucumbiu de parte mínima, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001124-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BRUNHOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001124-68.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALZIRA BRUNHOLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de ação de concessão de pensão por morte ajuizada 

por ALZIRA BRUNHOLI em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, a qual a autora requer a concessão de 

pensão pela morte de seu companheiro Ismael Rosa de Barros, falecido 

em 17/04/2016, aduzindo que era dependente do mesmo e que, ao 

requerer o benefício administrativamente, foi surpreendida ao ter o 

benefício indeferido pelo requerido, sob a justificativa de que não restou 

comprovada a qualidade de dependente (companheira). Recebida a inicial 

(Num. 12115976), foi indeferida a tutela de urgência e determinada a 

citação do requerido. Citado, o requerido apresentou contestação em Num. 

13282048, aduzindo que a requerente não comprovou que conviveu com 

o segurado, ora falecido, por mais de dois anos, tendo a parte autora 

impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 13391175). Em audiência 

de instrução e julgamento realizada em 17/10/2018, foram inquiridas 

testemunhas, tendo a parte autora apresentado memoriais remissivos à 

inicial, ficando prejudicada a apresentação pelo requerido, ante sua 

ausência no ato (Num. 16003154). É o relatório. Decido. Cuida-se de 
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AÇÃO PREVIDENCIÁRIA para a concessão de pensão por morte, proposta 

por ALZIRA BRUNHOLI contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. Para a concessão do benefício de pensão por morte, 

necessário se faz a demonstração da condição de segurado do falecido, 

nos termos do artigo 74 da Lei 8213/91, bem como da situação de 

dependência da Requerente, a qual, nos termos do § 4º do art. 16, do 

mesmo diploma legal, deve ser comprovada. Pelo CNIS de num. 12113499, 

se verifica que a última contribuição do de cujus se deu em 11/2014, tendo 

o falecimento ocorrido em 17/04/2016 (Num. 12113409), ou seja, 01 ano e 

05 meses após a cessação das contribuições. Por outro lado, não há nos 

autos qualquer comprovação da alegada situação de desemprego do de 

cujus, nos moldes do art. 15, II, § 2º da Lei 8.213/91, uma vez que não há 

registro do desemprego em órgão próprio do Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social, mas tão somente, foi juntada a cópia da CTPS do 

falecido, onde demonstra que o mesmo laborou até 11/2014, não existindo 

outras anotações de labor após este período. Sendo assim, não restou 

comprovada a situação de desemprego do de cujus, capaz de manter sua 

qualidade de segurado desde 11/2014 até a data de seu óbito, não 

preenchendo, portanto, os requisitos do art. 15, II, § 2º da Lei 8.213/91. 

Isto porque, em que pese haja entendimento jurisprudencial no sentido de 

que a situação de desemprego possa ser comprovada por outros meios 

além do registro em órgão próprio do Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social, fato é que, a ausência de anotação de labor em CTPS, 

por si só, não é suficiente para comprovar a situação de desemprego, 

sendo necessárias outras provas para tanto. Sobre o tema, assim se 

posiciona o TRF1: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO 

ESTÁVEL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRORROGAÇÃO DO 

PERÍODO DE GRAÇA. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIENCIA DE PROVAS DA 

SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. FASE PROBATÓRIA PRECLUSA. REFORMA 

DA SENTENÇA. 1. O art. 475, § 2º, do CPC, exclui do reexame obrigatório 

as condenações com valor certo, inferiores a 60 salários mínimos. Não é o 

caso dos presentes autos, em que a condenação é ilíquida, devendo, 

portanto, a sentença submeter-se ao duplo grau necessário, razão pela 

qual tenho por interposta a remessa ex officio. 2. De acordo com o 

regramento contido na Lei nº. 8.213/91, a concessão da pensão por morte 

exige a satisfação cumulativa de dois requisitos. O primeiro diz respeito à 

qualidade de segurado do de cujus. O segundo concerne ao beneficiário, 

que deve satisfazer a qualidade de dependente do segurado, conforme 

dispõe o art. 16 da Lei nº. 8.213/91. É presumida a dependência 

econômica do cônjuge, companheiro (a), de filhos menores de 21 anos ou 

inválidos, nos termos do art. 16, I c/c §4°, da Lei nº. 8.213/91. 3. A prova 

autos consiste em certidão de união estável (fls. 36) e diversas 

correspondências com endereço igual para autora e segurado; a 

testemunhal foi produzida foi no sentido de ratificar a existência de união 

estável entre a autora e o de cujus, desde 2009 e residência conjunta do 

casal, às fls. 149/151, pelo que configurada a presunção de dependência 

econômica da autora em relação ao falecido, em razão do que consta do 

§4º do inciso I do artigo 16 da lei 8.213/91. 4. O pedido de pensão por 

morte foi julgado procedente, considerando a sentença recorrida que a 

prorrogação do período de graça, em caso de segurado que efetuou mais 

de 120 contribuições, prevista no inciso II e §§1º e 4º do art. 15 da Lei n.º 

8.213/91, é de 36 meses. O entendimento não procede, pois o texto legal é 

expresso em que a prorrogação se dá, em tal caso, por até 24 meses. 

Somente ocorre a prorrogação do período de graça para até 36 meses 

(art. 15, II, §2º, Lei n.º 8.213/91), motivado pela situação de desemprego 

do de cujus. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em incidente de 

uniformização de interpretação da Lei Federal, exigiu, para 

reconhecimento da situação de desemprego, prova segura e convincente 

da condição de desempregado, sendo insuficiente a mera baixa na CTPS e 

a ausência de novas anotações (grifo nosso). A Autora não produziu 

prova da situação de desemprego involuntário. 6. No caso dos autos, os 

depoimentos pessoais da autora e das duas testemunhas informam que, 

após o varão deixar a sociedade de empresa e cessar as contribuições, o 

casal passou a viver da renda de aluguéis, situação distinta da de 

desemprego involuntário, pelo que aplicável ao presente o caso, o período 

de graça de 24 meses, que manteria a condição de segurado do falecido 

tão somente até 16.02.2012, o que implica a caducidade dos direitos a ele 

inerente, bem como concessão de benefícios aos seus dependentes. 7. 

Apelação do INSS e remessa necessária a que se dá provimento.” (TRF1 

– AC: 0032185-86.2014.4.01.9199, Relator: Juiz Federal Marcelo Motta de 

Oliveira, Data de Julgamento: 27/03/2018, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 11/04/2018). 

Deste modo, considerando que na data de seu óbito o de cujus havia 

perdido sua qualidade de segurado, uma vez que sua última contribuição 

se deu em 11/2014, tendo o falecimento ocorrido em 17/04/2016 (Num. 

12113409), ou seja, 01 ano e 05 meses após a cessação das 

contribuições, bem como, considerando que a parte autora não 

comprovou a situação de desemprego do falecido, a improcedência é 

medida que se impõe. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 

8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Transitado em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003364-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003364-30.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JANETE MARTINS DE OLIVEIRA RÉU: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO Vistos/BG. Ante a 

necessidade de auferir se há a incapacidade laborativa da parte autora, 

defiro a produção de prova pericial e para a sua realização 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: 1003364-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003364-30.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JANETE MARTINS DE OLIVEIRA RÉU: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO Vistos/BG. Ante a 

necessidade de auferir se há a incapacidade laborativa da parte autora, 

defiro a produção de prova pericial e para a sua realização 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: 1006065-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERRONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006065-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIAS FERRONATO RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos/BG. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por ELIAS FERRONATO, em face do MUNICÍPIO DE 

SORRISO/MT, requerendo a concessão de liminar para obter a suspensão 

imediata do débito originado de auto de infração lavrado contra si, bem 

como para determinar que a parte requerida se abstenha de inscrever o 

nome do autor nos cadastros de dívida ativa, o que possibilitaria a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Para tanto, 

aduz que foi lavrado contra si auto de infração aos artigos 10 e 23 da Lei 

Municipal nº 1737/2008, em razão de o autor ter efetuado a retirada de 

uma árvore popularmente denominada “Sibipiruna” sem autorização prévia. 

Em seu petitório, o requerente alega nulidade do auto de infração por 

afronta ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, bem 

como pela falta de motivação e fundamentação das decisões. Por fim, 

aduz que a multa aplicada pelo requerido ao autor é desproporcional e 

desarrazoada, uma vez que a árvore retirada apresentava risco aos 

transeuntes, vez que se encontrava prestes a cair, bem como afirma que, 

logo após a sua retirada, o autor providenciou o plantio de outras árvores, 

não existindo, portanto, qualquer dano ao meio ambiente. Com a inicial 

juntou documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o 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. In casu, a norma do art. 397, do CC, 

dispõe que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu 

termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. A mora, por sua vez, 

permite o que se pretende obstar via antecipação de tutela em exercício 

regular do direito (art. 188, inc. I, 2ª figura, do CC/02). Além disso, o 

disposto artigo 784, § 1º, do NCPC, salienta que "A propositura de 

qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o 

credor de promover-lhe a execução". Destarte, inviável a suspensão de 

exigibilidade da dívida. Desta forma, não havendo a comprovação dos 

requisitos necessários ao deferimento da suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, nos termos da fundamentação acima, INDEFIRO-A. 

Designo audiência preliminar para o dia 24/01/19, às 14h30min a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 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. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004792-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUDISVAM CORREIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004792-47.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: EUDISVAM CORREIA DA SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos/BG. Especifiquem as partes as eventuais provas que 

pretendam produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo 

de 15 dias, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001875-26.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca do peticionado no ID. 16730602, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 03 de novembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005501-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM NORMANDIA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 
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de 2019, às 17:10 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: 1006991-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN HELENA DILLEMBURG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO(A))

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAINE DOS SANTOS SILVA - NEW SERVICE CAINE - ME 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006991-42.2018.8.11.0040 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 (advogado) de que foi designado o 29 DE 

MAIO DE 2019 ÀS 15:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006991-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN HELENA DILLEMBURG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO(A))

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAINE DOS SANTOS SILVA - NEW SERVICE CAINE - ME 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006991-42.2018.8.11.0040 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 (advogado) de que foi designado o 29 DE 

MAIO DE 2019 ÀS 15:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005519-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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 18:10 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: 1005520-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEGIANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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 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: 1005523-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DUCIA DA CONCEICAO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005525-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON VILIS LIMA DA 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001573-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHORR (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 20 de MARÇO 

de 2019, às 08:40 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: 1007012-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA SILVA SALAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

Processo: 1007012-18.2018.8.11.0040 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 (advogado) de que foi designado o 01 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 12:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010432-14.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010432-14.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ANTONIO LENOAR MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando que 

o exequente apresentou seus cálculos, na inicial, com o exato valor da 

URH, à época da execução, homologo-os e, determino a remessa dos 

autos ao Departamento de Contadoria do TJMT, nos termos do art. 3º do 

Provimento n. 11/2017/CM, devendo, na sequência, ser procedida com a 

expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, bem como art. 4º do referido Provimento. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006809-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Banco Bradesco Cartões S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1006809-56.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 01 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 13:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006740-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1006740-24.2018.8.11.0040 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 (advogado) de que foi designado o 01 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 13:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002658-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO EDISON NIENOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002658-81.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EVANDRO EDISON NIENOW 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 dias. 

Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004777-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ROSEGHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIR ANTONIO SALTON (EXECUTADO)

LUIZA SALTON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1004777-78.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os executados(advogado) , 

considerando a contraproposta apresentada pelo exequente, devendo 

dos executado(executados) se manifestarem, no prazo de cinco dias, 

realizando o depósito do valor da entrada. 03 de Dezembro de 2018. Elite 

Capitanio. Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003060-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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))

 

Processo: nº 1003060-31.2018.8.11.0040 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. 16785819, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Sorriso/MT, 03 de 

dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005225-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLA NASSARDEN DE ALMEIDA (EXECUTADO)
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Processo: 1005225-51.2018.8.11.0040 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, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 

de ID. 15775190, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 03 de dezembro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001943-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON BRAZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001943-05.2018.8.11.0040 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, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 

de ID. 15863015, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 03 de dezembro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011268-84.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL VALDEMAR RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DA SILVA TELLES (EXECUTADO)

 

Processo: 8011268-84.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos, considerando a diligência de ID. 6340920. 

Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002517-62.2017.8.11.0040

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:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)

ETIENIO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002517-62.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 

de ID. 15964129, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 03 de dezembro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUELE DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DE JESUS PILLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002342-05.2016.8.11.0040. REQUERENTE: IZAQUELE DA SILVA 

PINHEIRO REQUERIDO: EDINEI DE JESUS PILLER Vistos etc. Trata-se de 

reclamação, pugnando pela condenação da reclamada nos danos 

materiais sofridos, no valor de R$21.600,00, decorrentes do abatimento 

proporcional do negócio celebrado, correspondente a 40% do valor pago 

pelo veículo, bem como em danos morais, em razão da ocorrência de vício 

oculto sobre o veículo. A reclamada, devidamente citada, não compareceu 

a audiência de instrução e julgamento. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não compareceu 

à audiência de instrução e julgamento, apesar de citado e intimado, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial. Ademais, os danos materiais encontram-se 

devidamente demonstrados pelos documentos constantes nos Nums. 

3026410 e 3026414. Quanto ao valor requerido a título de abatimento 

proporcional do negócio celebrado, correspondente a 40% do valor pago 

pelo veículo, tal valor não foi objeto de impugnação, sendo que, 

considerando que o veículo foi objeto de sinistro, o que por certo diminui 

seu valor de mercado, entendo como devido o abatimento proporcional do 

preço na forma como pugnada. Quanto aos danos morais, o simples fato 

de o réu ter omitido a ocorrência de um anterior sinistro não possui aptidão 

para abalar a honra subjetiva da autora, sendo, portanto, incabível a 

indenização pleiteada. O descumprimento de um dever legal não implica, 

automaticamente, no dever de indenizar, sendo imprescindível a 

ocorrência de dano, o que não ocorreu na hipótese dos autos, vez que a 

omissão de informação, embora relevante, não trouxe consequências 

outras à autora que não a questão patrimonial aqui resolvida. Tecidas tais 

considerações, a procedência parcial dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

para CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de 

R$21.600,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde o 

desembolso, bem como julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUELE DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DE JESUS PILLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002342-05.2016.8.11.0040. REQUERENTE: IZAQUELE DA SILVA 

PINHEIRO REQUERIDO: EDINEI DE JESUS PILLER Vistos etc. Trata-se de 

reclamação, pugnando pela condenação da reclamada nos danos 

materiais sofridos, no valor de R$21.600,00, decorrentes do abatimento 

proporcional do negócio celebrado, correspondente a 40% do valor pago 

pelo veículo, bem como em danos morais, em razão da ocorrência de vício 

oculto sobre o veículo. A reclamada, devidamente citada, não compareceu 

a audiência de instrução e julgamento. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não compareceu 

à audiência de instrução e julgamento, apesar de citado e intimado, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial. Ademais, os danos materiais encontram-se 

devidamente demonstrados pelos documentos constantes nos Nums. 

3026410 e 3026414. Quanto ao valor requerido a título de abatimento 

proporcional do negócio celebrado, correspondente a 40% do valor pago 

pelo veículo, tal valor não foi objeto de impugnação, sendo que, 

considerando que o veículo foi objeto de sinistro, o que por certo diminui 

seu valor de mercado, entendo como devido o abatimento proporcional do 

preço na forma como pugnada. Quanto aos danos morais, o simples fato 

de o réu ter omitido a ocorrência de um anterior sinistro não possui aptidão 

para abalar a honra subjetiva da autora, sendo, portanto, incabível a 

indenização pleiteada. O descumprimento de um dever legal não implica, 
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automaticamente, no dever de indenizar, sendo imprescindível a 

ocorrência de dano, o que não ocorreu na hipótese dos autos, vez que a 

omissão de informação, embora relevante, não trouxe consequências 

outras à autora que não a questão patrimonial aqui resolvida. Tecidas tais 

considerações, a procedência parcial dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

para CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de 

R$21.600,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde o 

desembolso, bem como julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REIS MAGNO SOBRINHO SANCHES CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000690-16.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente a atualização do débito. Sorriso/MT, 03 de dezembro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

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: 

1000893-75.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSIMAR LIMA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Intime-se o 

exequente para que manifeste quanto ao depósito realizado pelo 

executado, bem como se concorda com a extinção do feito pelo 

pagamento. Caso positivo, expeça-se alvará dos valores depositados nos 

autos e, na sequência, conclusos para extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001365-13.2016.8.11.0040

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:

CLAUDETE TEREZINHA SALERMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001365-13.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDETE TEREZINHA 

SALERMO Vistos etc. Sobre o pugnado no Num. 15848941, manifeste-se 

o requerente. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005122-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEILSON RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005122-78.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente a atualização do débito, bem como para que requeira o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005309-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE MARIA MEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1005309-86.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

16686932, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 03 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006740-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO AVENIDA 

PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 CARTA 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1006740-24.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: WELSON RIBEIRO SILVA Endereço: RUA 

NIÁGARA, 1667, JARDIM TROPICAL, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209, 

RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-902 Senhor(a): REQUERIDO: OI S/A A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a EFETUAR 

A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À CITAÇÃO para, querendo, responder 

a ação no prazo legal, 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, assim como a sua PROCEDER À INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 01/03/2019 Hora: 13:30 MEDIDA 

LIMINAR: DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 
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dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). 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, 3 de dezembro 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010754-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIRO GUARNIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

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 DECISÃO Processo: 

8010754-97.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: WALDEMIRO GUARNIERI 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença por 

quantia certa manejada contra empresa em recuperação judicial. É o 

relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve seu plano de 

recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há óbice ao 

prosseguimento do presente feito, eis que, desde a data do pedido de 

recuperação judicial, a empresa executada se encontra impedida de 

efetuar qualquer pagamento, com fato gerador anterior ao pedido, fora do 

plano de recuperação judicial, devendo o exequente proceder a 

habilitação de seu crédito na recuperação judicial. Sobre o tema: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA 

DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O 

STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" 

(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. É sedimentada, 

ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das 

ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as 

especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez 

deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação 

judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções 

individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. 

Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que 

surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo após 

o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §§ 1° e 

2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, 

uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo Recuperacional. 

Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor habilitar seu crédito 

junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias recursais, emita-se 

certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na sequência. 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004532-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JESUS TEIXEIRA (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO ITAMAR JESUS TEIXEIRA BANCO 

BRADESCO S.A. Código n. 1004532-04.2017.8.11.0040 Vistos etc. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado interposto pela parte requerida, 

no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deixando, contudo, de 

receber o recurso interposto pela parte autora, ante a intempestividade 

(Num. 16183500). Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007006-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: DANILO MILITAO DE 

FREITAS Executado: ANTONIO LOPES Número do Processo: 

1007006-11.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007010-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELITO DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: DANILO MILITAO DE 

FREITAS Executado: MARCELITO DOS SANTOS LIMA Número do 

Processo: 1007010-48.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007017-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: DANILO MILITAO DE 

FREITAS Executado: VANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA Número do 

Processo: 1007017-40.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 
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MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007045-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007045-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES S.A Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002242-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA DE SOUZA 

MENDES REQUERIDO: BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Vistos etc. Diante da intempestividade (Num. 16826246), 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: 1001864-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001864-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da intempestividade (Num. 

16826745), deixo de receber o recurso inominado interposto nos autos. 

Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-16.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO REFRIGERACAO DOIS IRMAOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (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))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011279-16.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ELETRO REFRIGERACAO 

DOIS IRMAOS LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. Em que pese o despacho que suspendeu o presente feito em 

razão da afetação do REsp. 1.525.174/RS e 1.525.134/RS, certo é que em 

consulta aos recursos citados, nesta data, constata-se que no Resp 

1.525.174/RS foi tornada sem efeito a afetação antes determinada e nos 

autos do Resp 1.525.134/RS, a afetação diz respeito aos seguintes temas: 

"A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de 

franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, §3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou 

má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - 

abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos 

documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível 
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de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos" Nesta toada, 

constata-se que não há identidade entre as matérias afetadas e a 

discussão travada nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento do 

feito. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais em que relata a parte autora que está inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida junto a requerida. Diz que adquiriu um plano 

da mesma entre os meses de janeiro a fevereiro de 2013, com a condição 

que poderia continuar a utilizar o número 66-9616-0516, número esse que 

já utilizava em diversos documentos de identificação da empresa para 

comunicação com clientes. Refere que, contudo, ao receber os chips pelo 

correio, viu que os mesmos possuíam outros dois números, sendo que 

nenhum deles era o acima informado. Dirigiu-se imediatamente até uma loja 

Vivo onde foi informada que não era possível vincular seu número a tal 

plano, de modo que nunca sequer abriu o pacote dos mesmos. A 

requerida apresentou contestação alegando que houve contratação do 

pacote e que ao contrário do que alega houve utilização dos chips. Pugna 

pela improcedência da demanda. Pois bem, quanto ao mérito, como no 

caso em crivo trata-se de típica relação de consumo, cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega não ter utilizado os serviços em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram utilizados pela parte autora, e diz que 

as faturas juntadas provam a utilização. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva utilização dos serviços 

cobrados, e antecipo que estou julgando a presente ação procedente 

pelos motivos abaixo citados. Em primeiro lugar, a inscrição foi realizada 

no valor de R$327,32, referente ao contrato nº 2121883906, contrato 

esse referente aos números móveis (66) 9651-8203 e (66) 9640-9541. Em 

todas as 129 páginas dos relatórios de chamadas apresentados (id. 

1000000 a 1000002) há apenas uma página e meia de ligações efetuadas 

do número (66) 9651-8203, isso em mais de 2 anos de contabilização, 

sendo as demais efetuadas do número que relata o autor que já possuía e 

outras de um número telefônico que diz o autor que não lhe pertence. 

Ainda, em audiência, refere o autor que colocou os chips em uma gaveta 

quando soube que não poderia utilizar seu número de costume naquele 

plano e que nunca utilizou os mesmos. Ressalta-se, ademais, que há uma 

mensagem no chip (id.999976) que refere que a linha somente seria 

desbloqueada na primeira ligação, assim, não poderia a requerida cobrar 

por um plano que nunca foi ativado. Portanto, não há os autos prova da 

legalidade da inscrição e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da utilização efetiva dos serviços e da ativação dos 

mesmos, de modo que declaro a cobrança inexigível. Por outro lado, no 

presente caso não há falar na ocorrência de dano de ordem moral. 

Explico: De acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, 

pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. Todavia, este dano deve 

decorrer de lesão a honra objetiva desta – que é aquela que decorre de 

lesão a imagem, ao nome, a boa fama da pessoa jurídica. Neste sentido é 

o entendimento da Egrégia Corte Cidadã, in verbis: [...] 2. "Toda a 

edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica 

experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, 

consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua 

imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a 

violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de 

informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica" 

(AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, DJe de 2/2/2015). Incidência da Súmula 227/STJ. [...] (AgRg no 

Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/11/2015, DJe 26/11/2015) (grifo nosso). E, por não ter ocorrido 

qualquer vulneração da honra objetiva da pessoa jurídica autora, não se 

mostra cabível a reparação por danos morais no presente caso. Diferente 

seria também, se no caso dos autos, a parte autora tivesse comprovado 

que sofreu algum prejuízo real com a inscrição indevida, como por 

exemplo negativas de compras ou financiamentos, mas tal prova não veio 

aos autos, pelo que improcede o pleito indenizatório. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito no valor de R$327,32, referente ao contrato nº 2121883906, bem 

como a cobrança de quais outros débitos referentes a tal contrato, 

determinando a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros 

restritivos. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 30 de novembro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do 

(a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011338-77.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

SUELEN TAIS GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ OAB - PR46644 

(ADVOGADO(A))

ARILDO ANTONIO DE CAMPOS OAB - PR0023292A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011338-77.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: SUELEN TAIS GRAMKOW, 

LARISSA INA GRAMKOW EXECUTADO: R. V. MADUREIRA SILVA - ME 

Vistos etc. A parte executada R. V. MADUREIRA SILVA apresentou 

exceção de pré-executividade no Num. 16131393, aduzindo que o título 

objeto da execução (Contrato de Agenciamento Educacional) não é hábil 

para sustentar a ação de execução, postulando sua extinção. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, impende pontuar que as peças 

executivas do presente feito e dos autos n. 8011002-73.2010.8.11.0040 

são idênticas, divergindo, tão somente, quanto aos meses de alugueis que 

estão sendo cobrados nestes e naquele feito. Ocorre que, naquele feito, 

já houve o reconhecimento da nulidade da execução, devidamente 

confirmada pela Turma Recursal, eis que a via executiva seria inadequada 

para a satisfação do direito alegado pela executada, ante a ausência de 

liquidez e certeza do título apresentado. Já tendo sido reconhecido, nos 

autos n. 8011002-73.2010.8.11.0040, que o título objeto de execução de 

ambos os feitos é inexigível, por óbvio, não há razão para prosseguimento 

da presente demanda. Portanto, em atenção ao disposto no art. 803, I, do 

NCPC, que dispõe ser nula a execução “se o título executivo extrajudicial 

não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”, a via executiva é 

inadequada para a satisfação do direito alegado pela executada, ante a 

inexistência de liquidez e certeza do título apresentado, sendo indesviável 

o reconhecimento, nesse contexto, da nulidade da execução. Aliás, não 

se pode olvidar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores 

admite a fundamentação per relationem: Nesse sentido: “(...) Esta Corte já 

firmou o entendimento de que a técnica de motivação por referência ou 

por remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição 

Federal (...)” (STF – 2ª Turma. AI 738982 AgR, Relator(a): Min. Joaquim 

Barbosa, j. 29/05/2012, DJe 19-06-2012). “(...) Reveste-se de plena 

legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da 

técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o 

que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita 

pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato 

e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a 

pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por 

órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal 

incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou 

como razão de decidir. Precedentes.” (STF – 2ª Turma. AI 825520 AgR-ED, 

Relator(a): Min. Celso de Mello, j. 31/05/2011, DJe 12-09-2011). Ademais, 

verifica-se que os fundamentos que levaram a extinção dos autos n. 

conexos a este não foram superados, tanto que a sentença fora mantida 

pela Turma Recursal, motivo pelo qual, utilizando-me dos argumentos per 

relationem à sentença proferida nos autos n. 8011002-73.2010.8.11.0040, 

com fundamento no art. 803, I, do NCPC, ACOLHO A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, para fins de declarar a nulidade da execução e, 

assim, determinar a extinção do presente feito. Intime-se a embargante 

para apresentação de dados bancários, a fim de viabilizar a expedição de 
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alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos n. 

8011002-73.2010.8.11.0040 e vinculados a estes. Após preclusão, 

proceda-se com o levantamento dos referidos valores à parte executada. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002760-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES FRANK MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Enoques Vitorino da Silva OAB - MT0015210A-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: 

1002760-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CHARLES FRANK MARTINS 

DA SILVA 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. 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: 1003375-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENILA SALETE BANFI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003375-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ORTENILA SALETE BANFI DA 

SILVA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, na qual 

aduz que era casada com Alcir Candido da Silva, o qual veio a óbito em um 

acidente de trânsito, cujo veículo que utilizava era segurado da parte 

requerida. Sustenta que em razão do sinistro, o veículo passou a 

pertencer à parte requerida, tendo a autora repassado a documentação 

para a respectiva transferência, porém, ao tentar retirar uma certidão 

negativa em nome do espólio constatou que há débitos em nome do 

mesmo, eis que o veículo consta como se estivesse em circulação e em 

nome do de cujus até a presente data. A requerida apresentou 

contestação, sustentando a carência da ação pelo cumprimento da 

obrigação, pois realizou o pagamento da indenização de todos os danos, 

de acordo com as coberturas contratadas. No mérito, sustenta a 

impossibilidade de transferência do veículo à seguradora, eis que o 

mesmo se encontra com restrição junto ao RENAJUD. O reclamante 

impugnou a contestação, ratificando os pedidos iniciais. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Rejeito a preliminar suscitada pela parte requerida de 

carência da ação pagamento da indenização dos danos, de acordo com 

as coberturas contratadas, eis que sequer há pedido nos autos acerca de 

referida indenização. É incontroverso nos autos a relação jurídica havida 

entre as partes, conforme apólice de seguro juntada aos autos no Num. 

16666864. Compulsando os autos, mormente a Declaração de Baixa de 

Veículo n. 000501/2013 (Num. 13827691), verifica-se que o veículo 

VW/FOX 1.0, placa NJS4626 foi objeto de baixa, junto ao DETRAN, em 

05/08/2010, por não mais possuir condições de circulação, por motivo de 

sucateamento. De outro lado, compulsando o extrato do veículo de Num. 

16666862, é possível constatar que o mesmo possui restrição via 

Renajud, desde 24/02/2014, junto à Primeira Vara desta Comarca, nos 

autos n. 47844, na qual consta o “de cujus” Alcir Candido da Silva como 

parte executada. Ocorre que quando da referida restrição, há muito já 

havia sido expedido, em favor da autora, o alvará de autorização para 

assinatura dos documentos necessários à transferência do veículo para a 

seguradora requerida (03/04/2013 – Num. 13827590). Ademais, não 

trouxe a requerida qualquer prova de que a parte autora não procedeu 

com o repasse da documentação necessária para transferência do 

veículo anteriormente à anotação via Renajud, em 24/02/2014, ônus que 

lhe incumbia, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Nos termos do art. 126, 

do CTB: “o proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à 

desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma 

estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o 

mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela 

Lei nº 12.977, de 2014) (Vigência) Parágrafo único. A obrigação de que 

trata este artigo é da companhia seguradora (grifei) ou do adquirente do 

veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao 

proprietário. A inércia da parte requerida em promover a transferência do 

veículo à seguradora fez com que o veículo fosse objeto de restrição via 

Renajud, bem como de débitos em nome do de cujus, até a atualidade, 

devendo, portanto, a parte requerida arcar com os referidos débitos, bem 

como proceder com a imediata transferência da titularidade do veículo. No 

mais, considerando que já houve baixa do referido veículo junto ao 

DETRAN, não há razão para manutenção da penhora via Renajud junto ao 

Juízo da 1ª Vara desta Comarca, eis que se trata de sucata, o qual não 

possui condições de circulação. No que toca aos danos morais, 

tratando-se a integridade moral de direito personalíssimo, intransmissível a 

terceiros, não há que se falar em indenização ao espólio. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SETENÇA CITRA 

PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DOS ENCARGOS 

CONTRATADOS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

INVIABILDIADE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO FALECIDO – DANOS 

MORAIS PLEITEADOS PELO ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Não comporta conhecimento a matéria relativa à suposta 

ilegalidade a cobrança da comissão de permanência, por caracterizar 

inovação recursal, já que não foi objeto do pedido formulado na petição 

inicial, cuja questão foi suscitada apenas nesta instância recursal. É 

inviável a declaração de inexistência da dívida, uma vez que o 

financiamento celebrado entre o banco e o falecido não padece de 

qualquer nulidade, não sendo constatada qualquer ilegalidade dos 

encargos ajustados. A rigor do artigo 12 do Código Civil, o espólio não 

possui legitimidade para postular indenização por danos morais, pela 

inclusão do nome do falecido nos cadastros de negativação ao crédito”. 

(TJMT. Quarta Câmara de Direito Privado, Ap 43119/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, J. 14/06/2017, DJE 20/06/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para determinar a 

expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara desta Comarca, para que proceda 

com a baixa da penhora realizada nos autos n. 47844, sobre o veículo 

VW/FOX 1.0, placa NJS4626, eis que se trata de veículo já baixado junto 

ao DETRAN, desde 05/08/2010, bem como CONDENAR a reclamada a 

proceder com a transferência do veículo para o nome da seguradora, 

junto ao DETRAN, com o pagamento, igualmente, dos tributos vencidos e 

ulterior vincendos, comprovando nos autos, no prazo de 15 dias, 

imediatamente após a comunicação da baixa da penhora via Renajud, sob 

pena de multa, no valor de R$500,00. No mais, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por dano moral. Sem custas e honorários, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000514-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR DA COSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000514-37.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JILMAR DA COSTA FERREIRA 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos etc. Em consulta à Conta Única 

constatei que há depositado em Juízo o valor integral da condenação 

(R$8.318,85), razão pela qual, ante a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Intime-se a parte autora para que informe os dados bancários 

para levantamento dos valores depositados nos autos. Após, expeçam-se 

os competentes alvarás. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010183-05.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SHEVINSKI DENTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

TOUR SHOP BUZIOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010183-05.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: ROSECLER SHEVINSKI DENTI 

EXECUTADO: TOUR SHOP BUZIOS, 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. Após preclusão, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005643-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005643-23.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME, 

SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO Vistos 

etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para cumprir o disposto no art. 51, VI, da Lei n. 9.099/95, 

quedou-se inerte, limitando-se a informar que possui interesse no 

prosseguimento do feito quanto ao executado, falecido, Solismar Eloi 

Berlatto (Num. 16581632). Ademais, constata-se que não houve a 

localização de bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO 

este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO(A))

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003665-74.2018.8.11.0040 Reclamante: PAULO RIOS ALVES Reclamado: 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 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: 1003322-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO QUEIROS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMIR DA SILVA LIMA OAB - MA15331 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003322-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TATIANA DE SOUZA 

MARQUES REQUERIDO: EVERALDO QUEIROS DA SILVA - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c danos morais e repetição 

de indébito. A parte reclamada apresentou contestação no Num. 

16723856, reconhecendo a inexistência da dívida pela requerente. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Prefacialmente, quanto à inexistência do 

débito, verifico que não há necessidade de dilação probatória, com oitivas 

de testemunhas e depoimento pessoal, no presente feito, eis que se aplica 

ao caso o disposto no art. 354; c/c 487, III, “a”, do NCPC. Compulsando a 

contestação, verifica-se que a parte reclamada reconheceu a inexistência 

de qualquer débito, em aberto, pela parte autora. Ademais, a quitação da 

dívida encontra-se demonstrada pelo comprovante de pagamento de Num. 

13790955, p. 06. Quanto aos danos morais, verifico que não houve, pela 

autora, a demonstração de qualquer dano, eis que não houve negativação 

indevida, bem como que houve notificação para pagamento de qualquer 

dívida junto à reclamada, posteriormente à quitação. Do mesmo modo, não 

há que se falar em repetição de indébito, eis que não demonstrada a 

ocorrência de cobrança indevida. Tecidas tais considerações, a 

procedência parcial dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, tão somente a fim de 

declarar a quitação dos débitos discutidos na inicial, bem como julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por dano moral e repetição 

de indébito. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 
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estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002455-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON CELSO OLIVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002455-56.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: JEFERSON CELSO OLIVO Vistos etc. Em que pese o 

pleito de Num. 16174336, fato é que o mesmo se deu fora do prazo, eis 

que posteriormente à prolação da sentença de extinção que o próprio 

exequente havia postulado. Assim, caso pretenda, deverá renovar o 

pedido em novo feito, ante a impossibilidade de prosseguimento deste, 

cuja sentença encontra-se, inclusive, transitada em julgado (Num. 

16830708). Desta forma, arquivem-se, com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003540-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE COURO SANTA RITA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT0015398A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: RAQUEL DIAS 

Reclamado: CASA DE COURO SANTA RITA LTDA Processo nº. 

1003540-09.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE THAIS DESSBESELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA POLETO CAIXETA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000278-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALINE THAIS DESSBESELL 

REQUERIDO: FERNANDA POLETO CAIXETA Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da sentença, alegando que a mesma 

não se manifestou quanto ao pedido contraposto, formulado na 

contestação, de condenação da parte autora em danos morais, 

sustentando que teve seu nome e imagem divulgados e propagados por 

todos os meios de comunicação local e regional, pela autora, sob a 

acusação de que teria sido agredida e ameaçada de morte pela requerida, 

transformando a requerida em bandida agressora de jornalista. 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, realmente não foi analisado, quando da prolação da 

sentença, o pedido contraposto formulado pela parte requerida em 

contestação. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a 

fotografia da requerida, bem como as matérias jornalísticas publicadas 

com relação ao fato da parte requerida ter agredido e ameaçado a 

requerente não se deram pela parte autora, mas, sim, por vários sites de 

notícias, os quais se embasaram em BO registrado pela parte autora, junto 

à Delegacia de Polícia. Constata-se que somente houve, pela parte autora, 

o encaminhamento, via email, do BO ao FENAJ (Num. 11495647), 

constando a denúncia do ocorrido. Importante registrar, ainda, que a 

informação jornalística publicada não apresenta qualquer elemento apto a 

caracterizar a prática de ato ilícito ou de abuso de direito, que justificariam 

a procedência da pretensão reparatória, eis que o conteúdo das 

reportagens possuem mero caráter informativo acerca de ocorrência de 

agressão praticada, em tese, em face da jornalista, ora autora, baseada, 

inclusive, em Boletim de Ocorrência lavrado junto à Delegacia de Polícia. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes 

dou PROVIMENTO para sanar a omissão existente na sentença atacada, e 

julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte autora 

em contestação. Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141346 Nr: 11274-33.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRE GOMES DA SILVA, Cpf: 

03064084143, Rg: 115312216, Filiação: Maria Conceiçao Schaefer, data 

de nascimento: 26/12/1984, brasileiro(a), Telefone 65 9665 5743. 

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: Noticiam os autos que no dia 28/06/2015, por volta das 

04h30min, no KM 721 da BR 163 nesta cidade e comarca, o denunciado 

ANDRÉ GOMES DA SILVA,, após ter ingerido bebida alcoólica, conduzia o 

veículo automotor TOYOTA/HILUX, com a capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool. Ante o exposto, o Ministério 

Público o denunciou como incurso no artigo 306, do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e 

determino a citação do(a) acusado(a) por edital, com o prazo de 15 

(quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 c/c o artigo 365 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, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 30 de novembro de 2018
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Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133523 Nr: 7180-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA AGUIAR, 

Cpf: 03509964314, Rg: 0306362520062, Filiação: Isabel Oliveira Aguiar e 

Simião Aguiar, data de nascimento: 06/02/1988, brasileiro(a), natural de 

São Bento-MA, convivente, montador de estrutura mnmetalica, Telefone 

99632-5047. 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, no 

dia 19 de julho de 2015, por volta das 21h45min, na Rua Tangará com 

Turmalinas, nesta cidade, o denunciado PAULO HENRIQUE OLIVEIRA 

AGUIAR, conduzia, com a capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool, o veículo automotor GM/Montana. Ante o exposto, o 

Ministério Público o denunciou como incurso no artigo 306, do Código de 

Trânsito Brasileiro.

Despacho: VISTOS.Esgotadas as possibilidades de localização pessoal, 

CITE-SE o réu, POR EDITAL, na forma dos artigos 361/365 do Código de 

Processo Penal. Decorrido o prazo do edital e não havendo 

comparecimento do acusado, voltem os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos ministeriais.Cancelo a audiência de suspensão condicional 

do processo designada às fls. 52.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, 30 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170926 Nr: 3934-67.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS, 

Cpf: 06606847133, Rg: 28278372, Filiação: Roseli Cardoso dos Santos, 

data de nascimento: 22/07/1998, brasileiro(a), natural de Caxias-MA, 

convivente, 22/06/98, Telefone 66 9 9650 6198. 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: Noticiam os autos que no dia 27 de novembro de 2016, 

por volta das 19h00min, Av. Imigrantes, n° 1891, Bairro Bela Vista, nesta 

cidade e comarca, o denunciado LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS, 

ofendeu a integridade corporal de sua convivente Daniela Silva Santos, 

ameaçou causar mal injusto e grave. Ante o exposto, o Ministério Público o 

denunciou como incurso no artigo 129, § 9° e artigo 147, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  3 8 3 4 - 6 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 0  C ó d i g o : 

170926VISTOS/MVO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 147, caput, do 

Código Penal com as observâncias da Lei 11.340/2006, tendo em vista os 

fatos ocorridos.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 PrescricionalPercutindo 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 
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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. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.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, 30 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142836 Nr: 179-69.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MIGUEL DA SILVA, Cpf: 

35566671268, Rg: 2175688, Filiação: Maria Senhora da Conceição e 

Miguel dos Santos de Silva, data de nascimento: 17/05/1962, brasileiro(a), 

natural de D'cedro-CE, casado(a), Telefone 66-9649-5130. 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: Noticiam os autos que na data de 24 de stembro de 

2015, por volta de 13h30min, em uma residência localizada na Rua das 

Pitangas S/N, Bairro Coabi, no município de Ipiranga do Norte, o 

denunciado ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA, possuia e mantinha sob sua 

guarda arma de fogo, de uso permitido. Ante o exposto, o Ministério 

Público o denunciou como incurso no artigo 12, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo: 179-69.2016.811.0040 Código: 142836VISTO/KP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 12, caput, da Lei n°. 10.826/2003, tendo em 

vista os fatos ocorridos no dia 24/09/2015.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 
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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. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 11 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, 30 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171699 Nr: 4407-53.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO OLIVEIRA SILVA JACQUES, Cpf: 

02249128103, Rg: 5808300021, Filiação: Marisete de Oliveira e Jose 

Donizete da Silva, data de nascimento: 20/01/1991, brasileiro(a), natural de 

Dom Aquino-MT, casado(a), operador agricola, Telefone 66 9 9909 2300. 

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, na 

data de 22 de fevereiro de 2017, por volta das 15h20min, no 

estabelecimento comercial situado na Av. Tacredo Neves, n° 2552, Centro, 

nesta urbe, o denunciado TIAGO OLIVEIRA DA SILVA JACQUES, 

ameaçou, por palavras causar mal injuste e grave à sua ex-convivente 

Leticia Dias Jacques Oliveira. Ante o exposto, o Ministério Público o 

denunciou como incurso no artigo 147, do Código Penal.

Despacho: Processo: 4407-53.2017.811.0040 Código: 171699VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou TIAGO 

OLIVEIRA SILVA JACQUES, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 147, do Código Penal, com observância da Lei 

n° 11.340/2006, tendo em vista os fatos ocorridos.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 

PrescricionalPercutindo 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 
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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. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018.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, 30 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164708 Nr: 2823-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191185 Nr: 7656-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 No mais, foram procedidas pesquisas, nos sistemas Renajud e Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação 

fiduciária impede que a penhora recaia sobres os veículos encontrados. 

Afinal, por tal garantia, os veículos em questão não pertence à parte 

executada.

Depois, a pesquisa Infojud restou infrutífera.

Dessa feita, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a 

inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, 

utilizando-se do sistema SerasaJud, como requerido.

EXPEÇA-SE, ainda, certidão para os fins e nos moldes do artigo 517 do 

CPC.

Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285516 Nr: 13470-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ROCHA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 72 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los 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.: 274364 Nr: 4508-11.2018.811.0055

 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: LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:OAB/RJ84367, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT Nº8.117

 Certifico que foi interposto recurso de apelação às fls. 85/94 pela parte 

requerida. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 

530, inciso II da CNGC, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria 

de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autos para que 

apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277770 Nr: 7231-03.2018.811.0055

 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 ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 153 de 590



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE GILSE NATT GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 80/83 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 250788 Nr: 17373-03.2017.811.0055

 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): EDUARDO RAMAO GONCALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23630 Nr: 3551-35.2003.811.0055

 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 ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 412016, Art. 530, inciso II e diante das 

informações de fls. 515/517, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para que se manifestem nos autos e requeiram o que de direito, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279861 Nr: 8898-24.2018.811.0055

 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 VOLVO (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVR TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de mandado de apreensão oriundo de 

ação de busca e apreensão que tramita no Juízo da 17ª Vara Cível de 

Competência Especial, da Comarca de Campo Grande/MS, Autos n. 

0804912-67.2018.8.12.0001), requerida por BANCO VOLVO (BRASIL) 

S/A, nos moldes autorizado pelo § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

A apreensão do bem móvel indicado foi realizada às fls. 29/29-verso.

 À fl. 34 a parte autora pugnou pela remessa dos autos ao Juízo de 

origem.

Assim, considerando que a finalidade da vertente demanda é apenas a 

busca e apreensão do veículo, que já foi devidamente cumprida, compete 

a este Juízo apenas a comunicação ao Juízo de origem acerca da 

apreensão, conforme § 13º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Diante do exposto, DETERMINO seja oficiado ao Juízo da 17ª Vara Cível de 

Competência Especial, da Comarca de Campo Grande/MS, comunicando a 

apreensão do veículo objeto do processo autuado sob n. 

0804912-67.2018.8.12.0001, ENCAMINHANDO-SE cópia da certidão de fls. 

29/29-verso, relativa ao cumprimento da busca e apreensão.

 Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254805 Nr: 20525-59.2017.811.0055

 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 Marcio Leite de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso II, do artigo 355, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 34/34-verso, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS 

nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva. OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas. CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC. P.I.C. 

Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267382 Nr: 30183-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso II, do artigo 355, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 34/34-verso, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS 

nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva. OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas. CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC. P.I.C. 

Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181186 Nr: 23232-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS REIS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso I, do artigo 355, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 26/27, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas 

mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva. OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas. CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC. P.I.C. 

CIÊNCIA à DPE. Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288790 Nr: 16112-66.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, 

CARLOS APARECIDO PORTELLA GAONA, SARA MERI MEINE GAONA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 503, inciso II e diante da 

impugnação aos embargos à execução de fls. 107/113, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os 

advogados da parte embargante para que se manifestem nos autos e 

requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164445 Nr: 2339-90.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SANINI-ME, VANIA LUCIA SANINI, 

GELSO JOSE SANINI

 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: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272217 Nr: 2816-74.2018.811.0055

 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: NAYARA EVELLIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:OAB/SP 117.417

 Certifico que foi interposto recurso de apelação às fls. 112/120 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239253 Nr: 6785-34.2017.811.0055

 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: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, ELEONOR 

OGLIARI, EDEVIRGES GENI SIMONETI, LUCIANA FRANÇA SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, HUMBERTO 

SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT 

- OAB:18293/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por JOSÉ LUIS STEFFEN em face de FELIX 

UMBERTO SIMONETI, LUCIANA FRANÇA SIMONETI, ELEONOR OGLIARI e 

EDERVIRGES GENI SIMONETI, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

586/587 e 588).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 586/587 e 588, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 586/587 e 588, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Custas e honorários como acordado.

EXPEÇA-SE alvará do valor depositado às fls. 112/113 nos termos do que 

fora acordado (fl.588), cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163818 Nr: 1210-50.2014.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS MATO 

GROSSO LTDA, JULIANA MAZZO, THYAGO MANSANO, LUIZ CARLOS 

MAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OAB/DF 52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 201/202-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC.Custas e honorários como acordado.Por outro lado, tendo 

em conta que o acordo de fls. 201/202-verso diz respeito à integralidade 

da dívida e fora avençado exclusivamente com a demandada Indústria e 

Comércio de Balanças Mato Grosso LTDA, há perda do objeto da demanda 

em relação aos demandados Thyago Manzano, Juliana Mazo e Luiza 

Carlos Mazo, de modo que, quanto a eles, JULGO EXTINTA a demanda, na 

forma do art. 485, inciso VI, do CPC.P.I.C. CIÊNCIA à DPE.Promovida a 

retificação determinada, após o transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178203 Nr: 20318-65.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NICOLINI-ME, FERNANDO NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e 

diante da devolução das correspondências de fls. 129 e 132, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que se manifestem nos autos e requeiram 

o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 699 Nr: 801-36.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON RIBEIRO, BENEDITA 

MUNIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882-MT

 Vistos.

DEFIRO, como requerido à fl. 314, a suspensão do trâmite processual pelo 

período de 30 dias.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, (a) 

informar se promoveu a habilitação do crédito no inventário, (b) caso 

tenha habilitado, manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento 

da vertente execução e (c) se promoveu a averbação da penhora de fl. 

247 no registro da matrícula.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296543 Nr: 22231-43.2018.811.0055

 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: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A procuração “ad judicia” de fl. 11 concede poderes apenas atuar em 

demandas em desfavor de Osmar Bertotti e/ou seus sócios. No entanto, 

na vertente demanda, quem figura no polo passivo é Paulo Cesar de 

Souza.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

procuração “ad judicia” outorgada pela parte exequente ao digno 

advogado Tairo Domingos Dartora, com poderes para atuar na vertente 

demanda, na forma do artigo 287 do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292512 Nr: 19044-27.2018.811.0055

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM STURM

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 63 determinou a intimação da parte autora para indicar o 

endereço eletrônico das partes, bem como a opção pela realização ou não 

de audiência de conciliação ou de mediação.

 A parte autora informa, na petição de fls. 65/65-verso, que não conseguiu 

obter o endereço eletrônico do demandado e que não tem interesse na 

realização de audiência de conciliação ou mediação, deixando, assim, de 

informar o seu endereço eletrônico.

Fora determinada, à fl. 66, a intimação da parte autora para que indicasse 

seu endereço eletrônico, o que novamente deixou de fazer, como se vê 

na petição de fls. 68/68-verso, uma vez que apenas reiterou seu 

desinteresse na realização de audiência de conciliação ou mediação e 

apontou o endereço eletrônico da parte demandada.

Dessa feita, INTIME-SE derradeiramente a parte autora para, no prazo de 

15 dias, indicar O SEU endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso 

II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294529 Nr: 20629-17.2018.811.0055

 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: ELIBERTO FERREIRA NETTO, ALEXSANDRA FERREIRA 

JACINTO, KERLLE FERREIRA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE JACINTO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, RECEBO o aditamento à inicial.

PROMOVA-SE a inclusão da Sra. Laudicéia Alves Ferreira da Silva no polo 

ativo da demanda.

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 dias, 

informe se há conta bancária ou qualquer outra aplicação financeira em 

nome do falecido, inclusive, FGTS/PIS.

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC.

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do falecido.

CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome do falecido.

Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas.

Por fim, AO MPE.
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CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296216 Nr: 21945-65.2018.811.0055

 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: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover o 

recolhimento das custas e taxa judiciária, além das custas de distribuição 

e contadoria (fl. 44), sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 

321, parágrafo único, do CPC, oportunidade em que deverá esclarecer 

quanto ao demandado, uma vez que, em análise ao contrato de fls. 34/43, 

vê-se que difere do nome da firma indicada na exordial.

PROMOVA-SE a retificação da distribuição e autuação para que passe a 

constar: “com custas”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199989 Nr: 14796-23.2015.811.0055

 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: CELSO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No vertente caso, ante a revelia da parte demandada/executada, não há o 

porquê proceder à intimação para pagamento espontâneo, a exemplo do 

seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Admitida a revelia do réu no 

processo de conhecimento, e prosseguindo o autor através do 

requerimento de cumprimento de sentença, não é necessária a intimação 

pessoal do demandado. Exegese do art. 322 do CPC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70060630738, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 15/07/2014) (negrito nosso)

Tal entendimento jurisprudencial não fora alterado com a vigência da Lei n. 

13.105/2015, como faz ver Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A ausência de previsão quanto ao réu revel citado de forma real na fase 

de conhecimento permite a manutenção do entendimento jurisprudencial 

pela dispensa de sua intimação, devendo nesse caso o prazo para o 

cumprimento da obrigação ser contado do trânsito em julgado.” (Neves, 

Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 

13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 366)

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com a incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios também de 10%, na forma do artigo 523 

do CPC.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135063 Nr: 5207-46.2011.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL NOVO OESTE LTDA, 

EDUARDO UMBERTO SIMONETI, FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por FELIPE BEDIN BIASOTTO em face de 

AGRO INDUSTRIAL NOVO OESTE LTDA., FELIX UMBERTO SIMONETI e 

EDUARDO UMBERTO SIMONETI, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 578/583).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 579/583, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 579/583, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários como acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (30/04/2022 – 

fl. 580), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 OFICIE-SE ao CRI de Palotina/PR para que, no prazo de 15 dias, promova a 

baixa da penhora do imóvel matriculado sob n. 6.229 oriunda da vertente 

demanda. Afinal, como se extrai dos autos, não fora promovida a penhora 

do imóvel matriculado sob n. 11.546, tal qual de imóveis matriculado no 

Estado de Mato Grosso.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295936 Nr: 21786-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA ROSA ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS, VALDENEI 

CARLOS ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS IVANIR SCHMITT ZENI 

NETO - OAB:81492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar seu 

endereço eletrônico, bem como o endereço eletrônico do executado 

Jeferson Wagner Ramos, além de apresentar a integralidade do título 

executivo, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 296486 Nr: 22177-77.2018.811.0055

 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: SONIA APARECIDA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A certidão de fl. 12 revela que não há dependentes habilitados.

No mais, os genitores, por direito próprio, herdam em partes iguais, 

conforme interpretação do artigo 1.836 do Código Civil, sendo certo que a 

certidão de óbito de fl. 11 indica ascendência paterna, sem qualquer 

documento relatando pré-morte do genitor.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, incluir o genitor 

ou pugnar o que entender de direito, bem como informar se há outros 

herdeiros e, caso haja, justificar a sua legitimidade, excluindo os demais 
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herdeiros.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196787 Nr: 12263-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDUARDO 

UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293, 

THALYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 269/273, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do 

CPC.Custas e honorários como acordado (“item 12” de fls. 271/272).Como 

acima especificado, INDEFIRO o pedido para levantamento de penhora e 

suspensão do cumprimento dos atos expropriatórios, uma vez que não se 

trata de ato realizado neste feito, bem como de registro para fins de 

transferência imobiliária. PROMOVA-SE a retificação da autuação e 

distribuição para que passe a constar, em substituição, a anuente Luciana 

França Simoneti como exequente. INTIME-SE a parte exequente Luciana 

França Simoneti para que, no prazo de 15 dias, informe sobre o destino 

das averbações premonitórias. Caso requeira a baixa, PROCEDA-SE como 

solicitado.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 106098 Nr: 4837-72.2008.811.0055

 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: CONSTAL INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS E 

CONTRUÇÕES TAVARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA, JOSE DA SILVEIRA 

JOSINO, FLAVIO DARUI, GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA PIETRZACK DE OLIVEIRA, JOSIANE BRANDALY HUERGO 

FIDELIS, EURIDES COELHO MOREIRA DA SILVA, CARTÓRIO 1º OFICIO 

TANGARÁ DA SERRA-MT, CARLOS LUIZ FIDELIS, MARIA GONÇALVES 

DA SILVEIRA, CARTORIO DE PAZ PROGRESSO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT, 

LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 

16.917

 Vistos.

O ato judicial de fl. 454 deferiu o prazo suplementar de 60 dias para a 

conclusão dos trabalhos periciais pelo “expert” Luiz da Silva.

Logo, seria mais prudente que a Real Brasil já desse início aos seus 

trabalhos, mormente para assegurar a celeridade processual.

 Posto isso, INTIME-SE a Real Brasil para indicar no, no prazo de 05 dias, a 

data de início dos trabalhos periciais.

Após, CUMPRA-SE conforme o ato judicial de fls. 287/301.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168675 Nr: 9353-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ERVINO VOLLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BERTAMONI CIA 

LTDA-ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA, ALLIANS SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14540, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:MT 12.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, LUIZ FERNANDO GUARESCHI 

- OAB:OAB/PR 26.648, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio do valor executado nos autos, no que se refere 

à execução promovida em desfavor da executada Transportadora 

Bertamoni Cia Ltda., como se vê à fl. 910.

A certidão de fl. 920 informa que, embora devidamente intimada, a parte 

executada deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar, nos 

termos do artigo 854, § 3º, do CPC.

Pois bem.

De início, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO 

o bloqueio de fl. 910 em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, 

conforme documentos a seguir juntados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, 

no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução promovida em 

desfavor da executada Transportadora Bertamoni Cia Ltda.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153705 Nr: 2365-25.2013.811.0055

 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: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. LAURINI-ME, EDGAR AUGUSTO LAURINI, 

ELENICE RODRIGUES LAURINI, LUSMARINA TEBALDI, JOÃO CARLOS 

TEBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 Vistos.

Diante da discordância das partes acerca do cálculo da dívida, na forma 

do artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador 

Judicial para apurar o valor da dívida.

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.

Com a concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo 

judicial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158046 Nr: 6641-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRILIO RIBEIRO DANIEL - ME, CLEBERSON 

ADRIANO CORDEIRO, AUDIA VEDOVATI DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MACHADO NUNES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 25330

 Vistos.

Analisando o acordo de fls. 132/133-vero, vê-se que, novamente, não 

consta a chancela original de todas as partes, uma vez que as 

assinaturas de Cleberson Adriano Cordeiro e Audia Vedavati Daniel são 

as mesmas.

Logo, uma vez que a parte exequente afirma que todos os executados 

figuram no acordo, INTIMEM-SE, derradeiramente, as partes para, no prazo 

de 15 dias, apresentarem o acordo original, onde conste a chancela 

original de todas as partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135062 Nr: 5206-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO, CESAR AUGUSTO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI, FELIX 

UMBERTO SIMONETI, AGRO INDUSTRIAL NOVO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

Como se extrai dos vertentes autos, figuram como parte exequente Felipe 

Bedin Biasotto e Cesar Augusto de Oliveira, porém, o exequente Cesar 

Augusto de Oliveira não constou da minuta de acordo de fls. 601/605.

Logo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, esclareceram se o 

acordo em questão abrange o exequente Cesar Augusto de Oliveira, 

pugnando o que entenderem de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219593 Nr: 9589-09.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Certifico que, INTIMO a parte requerida, para manifestar acerca do 

Relatório de Estudo Psicossocial, de fls.72/73, no prazo de 10 (dez) dias.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265836 Nr: 29074-58.2017.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRDM, MRM, DVRM, ARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 41, a parte exequente informa que 

o executado quitou integralmente o débito alimentar e, por consequência, 

requer a extinção do presente cumprimento de sentença.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante a satisfação integral do débito em execução (fl. 42).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceituam:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, anotando-se ser esta beneficiária da Justiça 

Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

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.: 283687 Nr: 12046-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMR, JODM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 59, a parte exequente informa que 

o executado quitou integralmente o débito alimentar e, por consequência, 

requer a extinção do presente cumprimento de sentença.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante a satisfação integral do débito em execução (fl. 60).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceituam:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, anotando-se ser esta beneficiária da Justiça 

Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290434 Nr: 17389-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->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: JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório retro, verifico que a parte autora não procedeu com 

a emenda da inicial.

Desse modo, sem prejuízo de extinção do processo, considerando o caso 

concreto, determino seja realizado estudo psicossocial, no prazo de 15 
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(quinze) dias, na residência do curatelado bem como da Sra Rosana Paula 

Bibiano Sanches, devendo a equipe técnica do juízo diligenciar acerca da 

possibilidade de que a Sra Rosana seja curadora do incapaz Paulo Sergio 

Pereira.

Sendo a diligência positiva, com estudo favorável para substituição da 

curetela, venham-me os autos conclusos para recebimento e designação 

de audiência.

Caso contrário, deve a equipe técnica emitir parecer acerca da situação 

do curatelado, abrindo-se vista dos autos ao Ministério Público para as 

providências pertinentes e necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57630 Nr: 7125-61.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.745, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT, 

DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.223, MARCIO 

SOARES MOREIRA - OAB:11.124, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Vistos.

Considerando o requerimento retro e tendo em vista que os autos 

principais se encontram em sede de recurso de apelação no Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejo que merece 

acolhimento até que seja julgado o referido recurso.

Posto isso, proceda-se com a juntada do comprovante de restrição de 

penhora junto ao sistema RENAJUD , bem como determino a expedição de 

ofício ao Detran – Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

autorizando o recebimento do certificado de registro e licenciamento de 

veículo - CRLV pela requerente Nilza Aparecida de Oliveira.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183922 Nr: 1938-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca das informacões do Administrador Depositário, de fls. 

77/88, no prazo de 05 ( cinco) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294544 Nr: 20637-91.2018.811.0055

 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: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME, MICHEL ANTONIO 

PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGA PESO COMERCIO DE GUINDASTES 

EIRELI, UNIVANS MUDANÇAS E TRANSPORTES EPP, CONFITUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 294544.

Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

materiais e pedido de tutela de urgência provisória ajuizada por 

Implementos Michel Eireli - ME em face de Pega Peso Comércio de 

Guindastes Eireli, Univans Mudanças e Transportes EPP e Confitur 

Viagens e Turismo LTDA, todos já qualificados.

 A parte Requerente alega que a primeira Requerida publicou na rede 

mundial de computadores um anúncio de intenção de venda de uma 

“Prancha Random 11 metros, ano 2011”, no valor de R$ 60.000,00.

Sustenta que no dia 23/07/2018, entrou em contato e manifestou seu 

interesse na compra, ofertando o valor de R$ 55.000,00.

Aduz que o acordo foi entabulado no dia 26/07/2018, tendo depositado o 

valor de R$ 50.000,00 na conta da terceira Requerida, conforme solicitado 

pela primeira Requerida, restando R$ 5.000,00 para completar o 

pagamento.

Afirma a Requerente que após a negociação ter sido concretizada, foi 

informada que a prancha se encontrava sem os pneus e que precisava 

providenciá-los para que o bem fosse entregue.

 Segue narrando que entraram em consenso, tendo a primeira Requerida 

se comprometido a entregar os pneus no estado de meia vida, aptos para 

recapagem, e a Requerente pagaria a mais o valor de R$ 5.000,00.

Alega que a primeira Requerida entregaria a prancha apta para rodagem, 

juntamente com o documento de autorização de transferência de veículo e 

licença para trafegar, no município de Cabui/SP.

A Requerente informa que no dia 03/08/2018 realizou a transferência do 

valor remanescente de R$ 10.000,00, para quitação da prancha e do 

montante referente aos pneus e a licença de tráfego.

Aduz que o veículo foi entregue no dia 07/08/2018 na cidade de Cabui/SP, 

no entanto, foi entregue apenas com os pneus externos de seus eixos, 

sendo 03 do lado esquerdo e 03 do lado direito, mais 04 carcaças de 

pneus alocados em cima da prancha.

Sustenta que os 10 pneus entregues são inutilizáveis e impossíveis de 

recape, bem como que a licença para trafegar e a autorização de 

transferência de veículo não lhe foram entregues.

Afirma a parte Requerente que tentou resolver o conflito 

extrajudicialmente, contudo não obteve sucesso.

Por conta disso, pugna a parte Requerente, em sede de tutela de 

evidência, para que as Requeridas realizem a entrega das licenças para 

transporte do veículo até o município de Tangará da Serra/MT e do DUT de 

veículo devidamente assinado.

De maneira subsidiária, requer a concessão de tutela provisória de 

urgência, para que as Requeridas realizem a entrega das licenças para 

transporte do veículo até o município de Tangará da Serra/MT e do DUT de 

veículo devidamente assinado, bem como entreguem os 12 pneus meia 

vida, com possibilidade de recape.

Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova e indenização por danos 

materiais.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/72.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, cumpre-me analisar a reponsabilidade das Requeridas pelas 

obrigações pleiteadas pela parte Requerente.

Pois bem. Verifico que o negócio discutido nestes autos foi realizado entre 

a parte Requerente e a primeira Requerida, conforme se pode concluir do 

documento juntado às fls. 18/19, não havendo informações, por ora, da 

relação estabelecida entre a Requerente e a 2ª e a 3ª Requerida.

Em que pese o veículo estar em nome da 2ª Requerida, observo que a 1ª 

Requerida se responsabilizou pela transferência do veículo, bem como 

pela emissão das licenças para trafegar, além de ter informado que a 

conta para depósito do valor do negócio seria para ser efetuado na conta 

bancária da 3ª Requerida (fls. 18).

Assim sendo, entendo que, por agora, só se encontra demonstrada a 

relação existente entre a Requerente e a 1ª Requerida, razão pela qual 

não há nesse momento processual obrigação solidária entre as 

Requeridas, mas sim de responsabilidade apenas da 1ª Requerida.

Nesse sentido, passo agora a analisar os pedidos de tutela provisória.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que 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.

 In casu, a parte Requerente pugnou pela concessão da tutela de 

evidência e, de maneira subsidiária, pela tutela de urgência.
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Feitas essas considerações, cumpre-me consignar que o pedido de 

concessão da tutela de evidência poderá ser decidido liminarmente 

somente em algumas hipóteses, conforme o parágrafo único do artigo 311, 

do Código de Processo Civil:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando:

(...)

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 

liminarmente.”

Sendo assim, no caso dos autos, para o deferimento da tutela de 

evidência, basta a comprovação documental dos fatos narrados e a 

existência de tese jurídica em julgamento de casos repetitivos ou em 

súmula vinculante, ou seja, é imprescindível o preenchimento de ambos os 

requisitos, conforme o inciso II, do artigo 311, do Código de Processo Civil:

“II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante;”

Nesse sentido, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código 

de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: 

Método, 2015. p. 249):

“O inciso II do art. 311 traz nova hipótese de tutela da evidência, 

inexistente no sistema do CPC/1973: as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Fica nessa 

segunda hipótese evidenciada a necessidade de probabilidade de 

existência do direito do autor, elemento essencial da tutela de evidência. O 

legislador tomou o cuidado de exigir essa probabilidade tanto no aspecto 

fático como no jurídico, exigindo prova documental para comprovar os 

fatos alegados e tese jurídica já firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante.” (grifo nosso)

Analisando os autos, verifico que a parte Requerente não demonstrou o 

preenchimento dos requisitos, isso porque deixou de comprovar o 

requisito cumulativo quanto à existência de tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos ou em súmula vinculante, razão pela qual deve a tutela 

de evidência ser indeferida.

Por outro lado, passo agora a analisar o pedido subsidiário da parte 

Requerente quanto à tutela de urgência.

Pois bem. 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 Requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido liminar para que as Requeridas 

realizem a entrega das licenças para transporte do veículo até o município 

de Tangará da Serra/MT e do DUT de veículo devidamente assinado, bem 

como entreguem os 12 pneus meia vida, com possibilidade de recape.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 Quanto ao pedido para entrega das licenças para transporte e do DUT, 

entendo que na negociação estabelecida entre a parte Requerente e a 1ª 

Requerida ficou acordado a entrega das licenças para transporte, 

conforme consta no documento juntado às fls. 18.

Desta forma, não há motivos razoáveis para que a entrega do veículo não 

tenha sido acompanhada do documento de transferência do bem, assim 

como das licenças para transporte, visto que sem esses documentos o 

veículo não pode trafegar.

Ademais, observo que a Requerente realizou o pagamento integral do 

valor objeto do negócio, conforme comprovantes de fls. 23/24, nos moldes 

estabelecidos no documento de fls. 18.

Logo, entendo que devo acolher o primeiro pedido formulado a título de 

tutela de urgência de forma incidental.

Outrossim, cumpre-me agora analisar o pedido de tutela de urgência para 

entrega de 12 pneus meia vida.

Compulsando aos autos, verifico que a parte Requerente sustenta que a 

prancha foi entregue apenas com 10 pneus, sendo estes inutilizáveis e 

sem possibilidade de recape, quando deveria ter sido entregue com 12 

pneus no estado meia vida.

Observo ainda que no documento de fls. 18, consta que o valor pago de 

R$ 5.000,00, pago a mais, seria referente aos pneus meia vida com 

recape e licenças para transporte, sendo que apenas R$ 3.500,00 se 

refere aos pneus, conforme se depreende, por ora, das negociações 

juntadas às fls. 36/40.

Ocorre que, a priori, não é possível constatar a qualidade dos pneus que 

foram entregues à Requerente, sendo necessária dilação 

probatória/perícia para comprovação dos fatos alegados, devendo ser 

destacado que a permanência de uso desses pneus pode também 

inviabilizar a perícia, pois haverá mudança no estado dos mesmos.

Nesse ponto, entendo por bem determinar a intimação da parte Requerente 

para, no prazo de 48 horas, se manifestar acerca do real interesse em 

ficar com os pneus, ficando-lhe facultada a seguinte escolha:

a) querendo a parte autora ficar com os pneus no estado em que estão, 

deverá informar isso nos autos, ficando neste caso a primeira requerida 

obrigada a disponibilizar mais 02 pneus no prazo de 10 dias, sob pena de 

pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. 

Recomendo que sejam fotografados os 02 pneus a serem eventualmente 

entregues ao autor para documentação do estado dos mesmos. Registro 

ainda que, querendo a parte autora ficar com os pneus já entregues, irá 

este Juízo presumir que desistiu de discutir a qualidade dos mesmos, isso 

porque não há viabilidade técnica para se fazer perícia neste momento 

processual, sendo certo que o uso irá certamente deteriorar a situação 

deles;

b) por outro lado, caso pretenda a parte autora devolver os pneus 

recebidos pela má qualidade alegada, deverá informar isso nos autos em 

48 horas, ficando determinado que neste caso a parte ré deverá 

providenciar o recolhimento destes pneus no local onde estão, devendo 

depositar em Juízo o valor de R$ 3.500,00 que foi pago a mais pelos ditos 

pneus em até 15 dias, sendo que ao final do processo esse Juízo irá 

destinar este valor a quem de direito.

Ante o exposto, diante da probabilidade do direito da Requerente e do 

perigo de dano, defiro a tutela de urgência postulada para que a Primeira 

Requerida entregue à parte Requerente as licenças para transporte do 

veículo até o município de Tangará da Serra/MT e o DUT (Documento Único 

de Transferência) do veículo devidamente assinado, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de descumprimento, por agora limitada até o valor de R$ 50.000,00.

Além disso, nos termos da fundamentação acima, determino a intimação 

da parte Requerente para, no prazo de 48 horas, se manifestar nos autos, 

fazendo opção por uma das duas soluções acima registradas.

Ademais, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 22 de 

janeiro de 2019, às 16h, 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 Requerente tenha informado 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 Requerente 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 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 
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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 a 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, indefiro o pedido de inversão do ônus probatório formulado pela 

Requerente, eis que ausente a demonstração de hipossuficiência técnica 

para a produção de provas.

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.: 256312 Nr: 21710-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:OAB/MT 8.521,  NELSON WILLIANS FRATONI - 

OAB:128341/OABSP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

MT

 Autos nº: 256312.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Cooperativa Agropecuária Mista vale do Sepotuba LTDA.

 Executado: Banco do Brasil S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Cooperativa 

Agropecuária Mista vale do Sepotuba LTDA em desfavor de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, às fls. 143/147 a presente ação foi 

julgada procedente.

Às fls. 150/152 a parte exequente requereu o cumprimento de sentença, 

sendo, às fls. 156, recebido referido pedido e convertido a ação.

Às fls. 184 o banco executado apresentou comprovante de depósito 

judicial para garantia do juízo.

 A parte exequente, às fls. 189/190, pugnou pelo levantamento da quantia 

depositada.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Inicialmente, esclareço que embora a parte executada tenha realizado o 

depósito em juízo, esta não interpôs recurso em face da sentença 

prolatada às fls. 143/147, bem como não impugnou o cumprimento de 

sentença de fls. 150/152, tendo inclusive certificado o decurso de prazo, 

conforme certidão de fls. 192, assim, não há razões fáticas para o 

indeferimento do levantamento dos valores depositados nos autos.

 Desse modo, defiro à parte exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 189.

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.

 Ademais, 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.

 Desse modo, diante da satisfação integral da obrigação executada, 

entendo que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 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, 28 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292049 Nr: 18655-42.2018.811.0055

 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: ESPOLIO DE JUDITH SANCHES LOPES, ANTONIO LOPES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LUIZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 292049.

 Vistos,

 Diante das informações e documentos apresentados às fls. 56/58 e fls. 

59/62, torna-se prejudicado o pedido de desocupação do imóvel.

Desse modo, recebo os petitórios de fls. 56/58 e fls. 59/62, como 

aditamento da inicial, devendo o presente feito prosseguir em relação aos 

atos de cobrança.

Assim, proceda-se com a citação da parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação, devendo juntar os comprovantes 

de pagamento das contas de água e luz dos últimos 02 anos, e IPTU de 

2014 a 2018.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 296134 Nr: 21898-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

JDC.RONDONÓPOLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, DARIO JOSÉ MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI, 
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DOMINGOS SIDNEY CARLETTO, AURELIA S PEREIRA CARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PITTHAN FRANÇOLIN - 

OAB:226421-SP, GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - OAB:3.966, 

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134/SP, MUNIR MARTINS 

SALOMAO - OAB:20383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIZ GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3.966, Monica Valéria Cordeiro Lima - OAB:oab/mt 

8918-B

 Autos nº: 296134.

Vistos,

Considerando o caráter itinerante desta deprecata, cumprindo-me registrar 

que o imóvel a ser avaliado pertence ao Município de Campo Novo do 

Parecis/MT, remeta-se a presente missiva ao Juízo da Comarca de Campo 

Novo do Parecis/MT, consignando as nossas homenagens.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a ocorrência.

Às providências.

Tangará de Serra - MT, 28 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 296488 Nr: 22181-17.2018.811.0055

 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: CIRSA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 296488.

Vistos,

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.

Ademais, embora a parte autora tenha informado que não há interesse na 

designação de audiência de conciliação, conforme estabelece o § 4º do 

art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não 

se admitir a autocomposição.

Por essa razão, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 15:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte 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 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a 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.

No que tange ao ônus da prova, conforme dispõe art. 5º da lei 6.194/74, a 

indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de 

trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, bem 

como culminado com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, em que 

aduz que o ônus é do autor para provar fato constitutivo de seu direito, 

indefiro a inversão do ônus da prova, visto que cabe ao autor provar a 

morte da vítima decorrente do acidente automobilístico, conforme narrado 

na petição inicial.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294968 Nr: 20965-21.2018.811.0055

 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: SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ PARA 

AGRICULTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSE PSCHEIDT, NEUZA OSTETTI 

PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 294968.

 Vistos,

A 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”.

 Dispõe ainda a Súmula 481 do STJ 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.

Destarte, às fls. 53/59, a requerente apresentou declaração de inatividade 

da pessoa jurídica entre o período de 17/07/1967 a 12/12/2017, bem como 

declaração simplificada da pessoa jurídica referente aos anos de 2012 a 

2016.

 Todavia, analisando o comprovante de inscrição e situação cadastral da 

empresa requerente atual, às fls. 08, verifico que esta permanece ativa.

 Desse modo, intime-se a parte requerente para emendar à inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo trazer aos autos documentos para 

comprovar o estado de hipossuficiência, juntando prova cabal, efetiva e 

concreta da insuficiência de recursos, conforme preleciona o art. 99, § 2º, 

do CPC, podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, comprovando 

o pagamento.

 Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Ademais, corrija-se o registro e a autuação do processo, uma vez que 

também deve figurar no polo passivo a Sr.ª Maria da Silva Ostetti.

 Expeça-se o necessário.

 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.: 142978 Nr: 2449-60.2012.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB: MT 9189, 

LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 Autos nº: 142978.

Vistos,

 O advogado Marcelo Augusto Borges, patrono da parte Embargante, às 

fls. 435/437, opôs embargos de declaração em face da sentença de fls. 

433, visando sanar a contradição com relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência.

Instada a se manifestar, a parte Embargante se manteve inerte, conforme 

certidão de fls. 440.

É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

438.

No mérito, os presentes embargos merecem acolhimento, para aclarar o 

vício suscitado.

Verifico que a insurgência do ora Embargante cinge-se na questão dos 

honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados às fls. 284, bem como 

do pedido de cumprimento de sentença relativo aos referidos honorários 

de fls. 423.

Nesse sentido, constato que no acordo de fls. 427/432, homologado às 

fls. 433, está previsto expressamente na cláusula oitava que os 

honorários de sucumbência arbitrados nesses autos são de 

responsabilidade da parte Embargante Nelson Pasqualli, referido como 

executado na petição de acordo. In verbis:

“CLÁUSULA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

 Os EXECUTADOS, neste ato, se obrigam em desistirem de qualquer ação 

judicial contra o Banco, especialmente recursos interpostos na Ação de 

Revisão Contratual, Processo nº. 9047-64.2011.811.0055 - Código: 

138625 e Embargos à Execução, processo 2449-60.2012.811.0055 – 

Código 142978, bem como se responsabilizam exclusivamente pelo 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência 

estabelecidos naqueles autos, inclusive devidos aos seus próprios 

advogados e também aos advogados que atuaram na defesa do 

Exequente, de modo que nenhum valor será cobrado do Banco 

EXEQUENTE.” (grifo nosso)

Dessa forma, a sentença de fls. 433, ao dispor que os honorários de 

sucumbência são de responsabilidade da parte Embargante, conforme 

pactuado, se relaciona com a cláusula acima transcrita.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 435/437, para 

suprir a contradição apontada nos termos acima, estabelecendo que os 

honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nesses autos não 

estão incluídos no acordo homologado, permanecendo a obrigação de 

pagamento da sucumbência tal como decidido pelo TJMT.

Por conseguinte, verifico que o pedido de cumprimento de sentença dos 

honorários sucumbenciais de fls. 423 não foi recebido por esse juízo, 

razão pela qual a parte devedora/Embargante não foi intimada para 

realizar o pagamento da quantia atualizada.

Desta forma, recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos 

honorários sucumbenciais formulado às fls. 423. 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/Embargante seja intimada para pagar o débito atualizado, 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.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138625 Nr: 9047-64.2011.811.0055

 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: NELSON PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB: MT 9189, 

LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 Autos nº: 138625.

Vistos,

 O advogado Marcelo Augusto Borges, patrono da parte Requerente, às 

fls. 412/414, opôs embargos de declaração em face da sentença de fls. 

410, visando sanar a contradição com relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência.

Instada a se manifestar, a parte Requerente se manteve inerte, conforme 

certidão de fls. 417.

É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

415.

No mérito, os presentes embargos merecem acolhimento, para aclarar o 

vício suscitado.

Verifico que a insurgência do ora Embargante cinge-se na questão dos 

honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados às fls. 255, bem como 

do pedido de cumprimento de sentença relativo aos referidos honorários 

de fls. 396.

Nesse sentido, constato que no acordo de fls. 403/408, homologado às 

fls. 410, está previsto expressamente na cláusula oitava que os 

honorários de sucumbência arbitrados nesses autos são de 

responsabilidade da parte Requerente Nelson Pasqualli, referido como 

executado na petição de acordo. In verbis:

“CLÁUSULA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

 Os EXECUTADOS, neste ato, se obrigam em desistirem de qualquer ação 

judicial contra o Banco, especialmente recursos interpostos na Ação de 

Revisão Contratual, Processo nº. 9047-64.2011.811.0055 - Código: 

138625 e Embargos à Execução, processo 2449-60.2012.811.0055 – 

Código 142978, bem como se responsabilizam exclusivamente pelo 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência 

estabelecidos naqueles autos, inclusive devidos aos seus próprios 

advogados e também aos advogados que atuaram na defesa do 

Exequente, de modo que nenhum valor será cobrado do Banco 

EXEQUENTE.” (grifo nosso)

Dessa forma, a sentença de fls. 410, ao dispor que os honorários de 

sucumbência são de responsabilidade da parte Requerente, conforme 

pactuado, se relaciona com a cláusula acima transcrita.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 412/414, para 

suprir a contradição apontada nos termos acima, estabelecendo que os 

honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nesses autos não 

estão incluídos no acordo homologado, permanecendo a obrigação de 

pagamento da sucumbência tal como decidido pelo TJMT.

Por conseguinte, verifico que o pedido de cumprimento de sentença dos 

honorários sucumbenciais de fls. 396 não foi recebido por esse juízo, 

razão pela qual a parte devedora/Requerente não foi intimada para realizar 

o pagamento da quantia atualizada.

Desta forma, recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos 

honorários sucumbenciais formulado às fls. 396. 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/Requerente seja intimada para pagar o débito atualizado, 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 
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do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178306 Nr: 20433-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adi Luiz Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY JANAINA BECKER - 

OAB:8666

 Autos nº: 178306.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Gaya Lehn Schneider Paulino.

 Executado: Adi Luiz Becker.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença de horários sucumbenciais 

promovido por Gaya Lehn Schneider Paulino em desfavor de Adi Luiz 

Becker, ambos qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, às fls. 133/136 a presente ação foi 

julgada parcialmente procedente.

Às fls. 140/147 a parte executada interpôs recurso de apelação, sendo 

que às fls. 153/164 o Bradesco Saúde S/A (antes parte requerida) 

apresentou contrarrazões, de modo que o recurso foi desprovido (fls. 

185).

 Às fls. 193 o Bradesco Saúde S/A, apresentou comprovante de 

pagamento da obrigação, sendo que às fls. 190/191 a patrona da referida 

empresa requereu o cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais, de modo que a ação foi convertida em cumprimento de 

sentença às fls. 192.

 Às fls. 197 a parte executada apresentou o comprovante de pagamento.

Intimada para se manifestar, a parte exequente, às fls. 201, pugnou 

extinção do feito.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 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, 29 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289712 Nr: 16829-78.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON AVELINO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO GABRIEL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 21128/B

 Autos nº: 289712.

 Natureza: Consignação em Pagamento.

 Requerente: Edmilson Avelino Porfirio.

 Requerido: Lázaro Gabriel da Rocha.

 Vistos,

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por Edmilson 

Avelino Porfirio em desfavor de Lázaro Gabriel da Rocha, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 26 foi determinado a emenda da inicial para que a parte requerente 

juntasse aos autos cópia dos seus documentos pessoais, de modo que a 

inicial foi recebida às fls. 32, oportunidade na qual foram concedidos os 

benefícios da justiça gratuita à parte requerente, deferido o pedido 

consignatório, bem como designada audiência de conciliação.

Realizada audiência de conciliação, restou a mesma frutífera, conforme 

fls. 38.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado.

Ademais, defiro à parte requerida, o levantamento dos valores 

remanescentes depositados, mediante a expedição de alvará judicial na 

conta bancária indicada às fls. 36.

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.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291763 Nr: 18424-15.2018.811.0055

 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: KELCIMARA ENAIZOKAEROCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 
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GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Autos nº: 291763.

 Natureza: Indenizatória.

 Requerente: Kelcimara Enaizokaeroce.

 Requerido: Juliana Pereira Silva.

 Vistos,

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral proposta por 

Kelcimara Enaizokaeroce em desfavor de Juliana Pereira Silva, ambas 

devidamente qualificadas nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 41, oportunidade na qual foram concedidos os 

benefícios da justiça gratuita à parte requerente, bem como designada 

audiência de conciliação.

Realizada audiência de conciliação, restou a mesma frutífera, conforme 

fls. 46.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291863 Nr: 18515-08.2018.811.0055

 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: NAYARA EVELLIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O

 Autos nº: 291863.

 Natureza: Obrigação de Fazer.

 Requerente: Nayara Evellin da Silva.

 Requerido: Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.

 Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de reembolso de 

despesas e pedido de tutela de urgência proposta por Nayara Evellin da 

Silva em desfavor de Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho 

Médico, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 32/34, oportunidade na qual foram concedidos 

os benefícios da justiça gratuita à parte requerente, indeferida a tutela de 

urgência, bem como designada audiência de conciliação.

Realizada audiência de conciliação, restou a mesma frutífera, conforme 

fls. 38.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175137 Nr: 17120-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 175137.

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 144.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos 

valores, sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça, nos 

termos do art. 774 do CPC e sujeição de multa de até 20% do valor 

atualizado do débito.

Ademais, seja inserido na carta de intimação o número de telefone da 

parte exequente e de sua patrona, para uma possível negociação de 

acordo.

Após, intime-se a parte exequente.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158082 Nr: 6676-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESPACHANTE BRASIL LTDA ME, FELÍCIO 

RODRIGUES DE SOUZA NETO

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Autos nº: 158082.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 96, determino a suspensão da execução 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, 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, 29 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233398 Nr: 22219-97.2016.811.0055

 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: CATIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/SC 23.516, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42.277/PR, Priscila Kei Sato - 

OAB:OAB/SC 23.720, Rafael de Paula Sirigatti - OAB:OAB/PR 42.271

 Autos nº: 233398.

 Vistos,
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Tendo em vista o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação, 

que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença 

prolatada às fls. 105/108, conforme mídia digital de fls. 151, assim, 

intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156211 Nr: 4817-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, RODRIGO 

MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:20.491/MT

 Autos nº: 156211.

Natureza: Execução.

Exequente: Faeda Advogados Associados.

Executado: Tarcisio Horn.

Vistos,

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial, ajuizada por Faeda 

Advogados Associados, em face de Tarcisio Horn, ambos qualificados.

Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 104 comunicaram a 

composição de um acordo, requerendo a sua homologação e extinção do 

feito.

É o 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.

Sem custas remanescentes, conforme artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil, e honorários na forma acordada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 29 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 296485 Nr: 22175-10.2018.811.0055

 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: ELIAS ANDRÉ SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CREDITO, FINANC. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 296485.

Vistos,

Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Elias Andre Souza 

dos Santos em desfavor de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos, ambos qualificadas.

 Alega o requerente que recebe auxílio doença junto ao Instituto Nacional 

de Seguridade Social na quantia de um salário mínimo vigente.

Relata que em 05/02/2018 realizou junto à instituição financeira requerida 

um empréstimo na modalidade consignação em folha, no valor de R$ 

1.113,11 (um mil, cento e treze reais e onze centavos), a ser adimplido em 

11 (onze) parcelas de R$ 233,66 (duzentos e trinta e seis reais e 

sessenta e seis centavos), com início em 02/03/2018 e termino em 

04/02/2019, ou conforme crédito de salário, de modo que, em 07/06/2018 

realizou um novo empréstimo, na mesma modalidade, junto à requerida no 

valor de R$ 1.478,62 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e 

sessenta e dois centavos), a ser pago em 11 (onze) parcelas no valor de 

249,74 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), a 

partir de 03/07/2018 até 04/06/2019, ou conforme crédito de salário.

 Ressalta que a soma dos dois empréstimos corresponde ao valor de R$ 

2.591,73 (dois mil e quinhentos e noventa e um reais e setenta e três 

centavos), porém, com juros, tributos e outros ônus o valor aumenta para 

R$ 6.340,80 (seis mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Enfatiza que a soma das parcelas dos contratos vigentes corresponde ao 

valor de R$ 528,40 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), o 

que equivale a 55,38% (cinquenta e cinco vírgula trinta e oito por cento) de 

seu rendimento, de modo seu provento não esta sendo capaz de arcar 

com suas necessidades.

Assim, requer, a concessão da tutela de urgência para que os descontos 

não excedam a 30% em sua folha de pagamento, bem como solicita os 

benefícios da gratuidade judiciária e a inversão do ônus da prova.

Por fim, pleiteia a assistência judiciária gratuita.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/25.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte requerente 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.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que 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 requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para reduzir 

as parcelas vincendas do empréstimo para R$ 286,20 (duzentos e oitenta 

e seis reais e vinte centavos), correspondente ao percentual de 30% 

sobre o auxílio doença percebido.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 No caso dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se 

faz presente a probabilidade do direito, uma vez que, conforme os 

contratos de fls. 16/18 e 19/21, os mesmos não se tratam de empréstimo 

consignado, mas sim de empréstimo pessoal com pagamento mediante 

desconto em conta corrente, devidamente autorizado pela parte autora, 

conforme cláusula 3ª, III, a).

 Assim, não merece acolhimento o pedido de limitação do desconto do 

financiamento em 30% do valor do benefício, pois a limitação almejada pela 

parte autora somente é cabível quando o pagamento é descontado 

diretamente da folha de pagamento do benefício, diferentemente do caso 

em apreço em que o empréstimo é debitado em conta corrente.

 Logo, 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, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo 
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audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 

15:30 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente 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 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a 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 a requerida 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, pela falta de verossimilhança, indefiro o pedido de inversão do 

ônus da prova.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 28 de novembro 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278234 Nr: 7610-41.2018.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDER PEGNORATTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278234.

 Natureza: Busca e Apreensão.

Requerente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento.

 Requerido: Ueder Pegnoratto Oliveira.

 Vistos,

 BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento ajuizou a 

presente ação de busca e apreensão com pedido liminar em face de 

Ueder Pegnoratto Oliveira, ambos qualificados na inicial, com fundamento 

no Decreto-lei 911/69, visando a apreensão do bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia e da 

notificação extrajudicial por meio de AR, para comprovação da mora.

 Deferida a liminar (fls. 18/20), o bem foi apreendido e depositado (fls. 

33/34).

 O Requerido foi citado pessoalmente (fls. 35), contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo para purgar a mora ou apresentar contestação 

(fls. 40).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte Requerente merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com o contrato firmado entre as 

partes, bem como da notificação extrajudicial por meio de AR, para 

comprovação da mora do Requerido.

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte Requerida 

com relação às prestações do contrato de financiamento, a parte 

Requerida passa a ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do Requerente 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 28 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266048 Nr: 29224-39.2017.811.0055

 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: ACFS, RANGEL FERMIANO SOARES, MITIELI REGINA 

ARAUJO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:297608-SP, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 Autos nº: 266048.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Requerente: Ana Clara Firmiano Soares.

 Requerido: Tam Linhas Aéreas S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Ana Clara Firmiano 

Soares, neste ato representada por seus genitores Rangel Fermiano 

Soares e Mitieli Regina Araujo Soares, em desfavor de Tam Linhas Aéreas 

S/A, todos qualificados nos autos.

 A parte Requerida, às fls. 66, foi intimada para se manifestar acerca da 

impugnação de fls. 64.

Às fls. 68 a Requerida depositou o valor remanescente, requerendo a 

extinção da ação.

Às fls. 71/72 foi expedido o alvará do valor incontroverso depositado às 

fls. 58, tendo a parte Requerente às fls. 73 pugnado pelo levantamento do 

valor remanescente.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, defiro à parte Requerente, o levantamento dos valores 

remanescentes depositados, mediante a expedição de alvará judicial na 

conta bancária indicada às fls. 73.

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 
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art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185217 Nr: 2844-47.2015.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADOLFO MINARI, MARIA ROSA MINARI, JOSÉ 

AUGUSTO AMATTI MINARI, ALBERTO MINARI, REGINA DOLORES MINARI 

RODRIGUES, SEBASTIAO PAULO MINARI, APARECIDA IZAURA MINARI, 

PEDRO GERALDO MINARI, JOAO LUIZ MINARI

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP: 

211.648

 Autos nº: 185217.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Antônio Adolfo Minari e Outros.

 Executado: Banco do Brasil S/A e Outro.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Antônio Adolfo 

Minari, Maria Rosa Minari, Alberto Minari, José Augusto Amatti Minari, 

Regina Dolores Minari Rodrigues, Sebastião Paulo Minari, Pedro Geraldo 

Minari, João Luiz Minari, Aparecida Izaura Minari e Felipe Bedin Biasotto em 

desfavor de Banco do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A, todos 

qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, às fls. 187/189 a presente ação foi 

julgada procedente.

Às fls. 191/196 e fls. 197/201 os bancos executados, Bradesco e Brasil, 

respectivamente, interpuseram recurso de apelação, sendo que às fls. 

201/207 a parte exequente apresentou contrarrazões, de modo que os 

recursos foram desprovidos (fls. 216).

 Às fls. 223/226 o Banco Bradesco S/A, apresentou comprovante de 

pagamento da sua quota parte da obrigação, sendo que às fls. 227 a ação 

foi convertida em cumprimento de sentença, de modo que determinou ao 

Banco do Brasil pagar sua quota parte do débito.

 Às fls. 228/231 o Banco do Brasil apresentou o comprovante de depósito 

referente a sua cota parte, bem como documentos.

A parte exequente, às fls. 239, pugnou pelo levantamento da quantia 

depositada.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, defiro à parte exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 239.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159896 Nr: 9253-10.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATUALLIS CONFECÇÕES LTDA, JAIR EURICO 

DE SOUZA, ROSANGELA MARIA EILERT DE SOUZA

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Portanto, declaro a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 

15.092 do CRI de Tangará da Serra-MT, bem como dos direitos aquisitivos 

decorrentes do contrato de alienação fiduciária, por se tratar de bem de 

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

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa 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 feito, 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).Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 30 de novembro de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 169 de 590



4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153154 Nr: 1824-89.2013.811.0055

 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: LUIZ CESAR DOURADO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 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. 153v, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292254 Nr: 18830-36.2018.811.0055

 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: ROZENIR ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 18830-36.2018 (Cód. 292254)

VISTOS, ETC.

 1. Tendo em vista a decisão do Tribunal Regional Federal da 1º Região, 

declarando este juízo competente para o processamento dos feitos desta 

natureza, em prosseguimento à marcha processual, RECEBO a inicial uma 

vez que, de acordo com os requisitos legais contidos no artigo 319 do 

Código de Processo Civil.

 2. Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

Passo a análise do pedido liminar.

Cuida-se de Ação Previdenciária para Manutenção de Auxilio Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Jucélia Rezende de Mendonça 

Pessoa em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso, que a requerente é segurada e filiada ao 

INSS/PREVIDÊNCIA SOCIAL. Desde o ano de 2011 a mesma vem sofrendo 

com dores e graves problemas no ombro esquerdo, desde então foi 

submetida a um procedimento cirúrgico no mesmo ano, no qual não obteve 

êxito, pois até o momento as dores e a enfermidade são constantes.

Após exames minuciosos, realizados em 2011 e 2017, concluiu-se que a 

mesma fora acometida de bursite/Tendinopatia do supraespinhal.

Além do atestado, laudo, exames, foi expedido em nome da requerente, 

relatório médico elaborado pelo Dr. Edésio S. Figueiredo, informando que a 

mesma apresenta astralgia crônica (dores nas juntas) e piora mais quando 

realiza atividades sobre o ombro lesionado (ombro esquerdo), a qual 

deverá permanecer sobre aconselhamento ambulatorial e fisioterápico por 

período ainda não conhecido.

Indaga a autora, que é canhota, tendo, portanto, maior dificuldade para 

exercer suas atividades laborais, pois é justamente o obro esquerdo que 

esta lesionado.

Assim, a peticionaria alega que passou a receber o benefício do 

auxílio-doença, no qual foi deferido pela referida autarquia sob n° 

6176767796, todavia, não obteve melhoras, assim, solicitou prorrogação 

do beneficio, cujo foi deferido, mas com alta programada para dia 

24/12/2017, que posteriormente a esta data fora cessado o auxilio.

Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e 

esta restou frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de 

tutela antecipada pela concessão do auxílio doença, e no mérito pela 

aposentadoria por invalidez, e subsidiariamente pela continuidade do 

benefício.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Decido.

Inicialmente, considerando que, em diversos processos semelhantes a 

este, o INSS tem manifestado a impossibilidade de realizar audiência de 

conciliação e mediação, tal qual prevê o artigo 319 do Novo Código de 

Processo Civil, vejo por bem, em razão da economia e celeridade 

processual, não designar o alusivo ato, inclusive pelo fato de que tal 

audiência pode ser designada a qualquer momento.

Prosseguindo a marcha processual, passo à análise do pedido de 

antecipação de tutela.

De acordo com a exegese legal, para o seu deferimento mister a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Analisando a questão à luz das exigências acima mencionadas, tenho que 

assiste razão a parte requerente, porquanto o atestado e laudo médicos 

imbricados ao feito, em uma análise perfunctória, denotam que a parte 

postulante estaria incapacitada para o trabalho, ainda que 

temporariamente.

 Logo, não é preciso fazer um esforço hercúleo para perceber presentes, 

pelo menos na ótica deste Magistrado, a possibilidade da concessão da 

tutela antecipada pleiteada, visto que, presentes os elementos 

autorizadores do artigo 300 do NCPC, quais sejam: prova inequívoca e 

verossimilhança das alegações, somadas ainda à premente necessidade 

da medida, que se verificam no fato de a parte autora estar impossibilitada 

de exercer suas atividades, bem como se eventual demora ocorrer poderá 

sofrer danos irreparáveis, porquanto não possui condições de 

subsistência.

A reversibilidade do provimento jurisdicional provisório se faz presente, 

pois, a qualquer momento, o mesmo poderá ser revogado a fim de 

restabelecer o status quo ante, desde que comprovada a capacidade da 

requerente para retornar as suas atividades.

Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 

do NCPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora e, 

por conseguinte, determino a implantação imediata do benefício 

auxílio-doença, devendo a medida ser implantada no máximo em 30 dias 

pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), à título de astreintes.

Assim, determino que se proceda com a citação do requerido, perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável ou na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) para, 

querendo, apresente reposta no prazo e forma da lei.

Havendo a apresentação da peça contestatória no interregno legal, 

intime-se a parte autora para, em sendo sua pretensão, impugná-la.

Outrossim, ante a necessidade de realização de perícia médica na parte 

autora, entendo por bem, desde já, determinar a realização de prova 

pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, clínico 

geral, para realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sra. Gestora 

providenciar o necessário para designação de data para tanto, com 

antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos autos.

Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), valor máximo da Tabela II da Resolução nº 

541/2007 do Conselho da Justiça Federal, facultando justificar as razões 

pelas quais entende que o valor deva ser majorado, a teor do que dispõe o 

parágrafo único, artigo 3º, da referida resolução.

Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames 

complementares, determino que o perito nomeado encaminhe o autor para 

a realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS.

Ressalto ainda, que as partes deverão indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos, no prazo legal, sob pena de preclusão.

Após, intimem-se as partes da data designada, devendo a parte autora 

comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à perícia. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo respectivo, a 

contar da intimação.

Juntado o laudo, manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na 

sequência, imediatamente conclusos, ocasião em que, eventualmente, 

será designada audiência de tentativa de conciliação/instrução 
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processual, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

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

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 26 de novembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002067-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIELE DAIANE PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (IMPETRADO)

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1002067-40.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MIRIELE DAIANE PEREIRA IMPETRADO: MARIA DAS 

GRAÇAS SOUTO, FABIO MARTINS JUNQUEIRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA Vistos, Preliminarmente ao julgamento dos presentes autos, 

intime-se a municipalidade para que esclareça o motivo que a obstou de 

rever de ofício o ato de nomeação da impetrante, caso de fato repute o 

mesmo irregular. Além disso, deverá esclarecer se há candidatos 

nomeados ou pendentes de nomeação (aprovados mas não nomeados) 

para o cargo objeto dos autos oo, colacionando aos autos a qualificação 

de eventual candidato, intimando-se o autor para emenda da inicial para 

inclusão dos mesmos no polo passivo.. Com a resposta positiva, intime-se 

a impetrante para que proceda a emenda à inicial, com a inclusão dos 

candidato nomeado ou com nomeação pendente como litisconsorte 

necessário, visto que eventual concessão de segurança surtirá efeitos 

em sua relação jurídica com a municipalidade. Inexistindo outros 

candidatos, retornem os autos conclusos. Às providências. Tangará da 

Serra/MT, 28 de novembro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1456 Nr: 154-46.1995.811.0055

 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, MARCIO RICARDO 

INTROVINI ZANATTA, CIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, ZAID ARBID, LIANE LONDERO, NILTON JOSÉ 

LONDERO, MARIA APARECIDA OLIVEIRA, ANGELA MARIA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MANOEL 

RIBEIRO FILHO - OAB:1143, MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos em correição.

Considerando que a missiva de penhora era direcionada aos créditos da 

executada Giomar Introvini Zanatta e não das quotas do Espolio de Irineu 

Zanatta, reputo que houve erro no cumprimento do ato, devendo ser 

renovado a fim de que sejam penhorados eventuais débitos da 

cooperativa a serem pagos em favor da executada Giomar Zanata e não 

das quotas do Espólio, no qual torno sem efeito a penhora realizada, 

liberando o depositário do respectivo encargo (fl. 566).

Assim, renove-se a expedição da missiva de penhora, nos termos supra, 

conforme determinado à fl. 548, para que sejam penhorados os créditos 

que a executada Giomar Introvini Zanatta tenha a receber da cooperativa, 

até o limite do débito executado conforme planilha de fl. 546/v, no valor de 

R$ 172.583,76.

Outrossim, proceda-se a retificação no sistema e na capa dos autos para 

inclusão da nova inventariante do espólio executado, nos termos da 

petição de fl. 537, procuração e termo em fls. 538/539. Proceda-se ainda a 

exclusão dos antigos inventariantes e dos herdeiros do espolio 

cadastrados indevidamente nos autos.

Com a devolução da missiva, caso positiva, intimem-se as partes da 

penhora.

Caso reste infrutífera, intime-se o exequente para indicação de bens 

passíveis de penhora e após retornem os autos conclusos para 

deliberação.

Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo do inventário acerca da atual fase dos 

autos e se houve apresentação das últimas declarações pelo espólio.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233381 Nr: 22189-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTAC - CONSELHO TANGARAENSE DAS 

ASSOCIÇÕES COMUNITÁRIAS, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINTO, JOÃO 

BATISTA NERI DE ALMEIDA, PAULO PORFIRIO, LUIZ MARCOS M. DE 

OLIVEIRA, ELOI ELEMAR GRUBER, JOSÉ ANTONIO DUTRA, EVANIO 

FRANCISCO BORGES, GETULIO SOARES DE OLIVEIRA, Aparecida 

Graciete Furlan da Costa, ODETE DA CRUZ NEVES, JOSÉ DANTAS 

CAVALCANTE, RUTE CARDOSO ALVES, ADEMIR JOSE FLORÃO, CELSO 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 AUTOS: 233381Vistos,Cuida-se de Incidentes de desconsideração de 

personalidade jurídica promovida em desfavor dos associados da 

Contac.Contudo, a parte autora postula pela desistência do incidente, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo ....É o relato necessário. 

Fundamento e decido.Inicialmente, com a Sistemática do Código de 

Processo Civil, “os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 

12, CPC).Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao 

disposto no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil:I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido;II - o julgamento de processos em bloco para aplicação 

de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;III - o 

julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de 

demandas repetitivas;IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 

e 932;V - o julgamento de embargos de declaração;VI - o julgamento de 

agravo interno;VII - as preferências legais e as metas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça;VIII - os processos criminais, nos órgãos 

jurisdicionais que tenham competência penal;IX - a causa que exija 

urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. 

(Grifo nosso)Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, 

haja vista se tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 

12, §2º, inciso IV, do Código de Processo Civil.Posto isso, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, homologo a desistência 

do incidente processual. Outrossim, condeno o autor do incidente ao 

pagamento de honorários no patamar de R$ 1.000,00 para cada patrono 

de associado que tenha apresentado até a presente data impugnação ao 

incidente.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as 

vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Tangará da 

Serra/MT, 30 de novembro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132096 Nr: 1913-83.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAÚDE BUCAL OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLÓGICOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTAC - CONSELHO TANGARAENSE DAS 

ASSOCIÇÕES COMUNITÁRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 Vistos,

Considerando-se a desistência quanto ao pedido de desconsideração 

reputo inviável a busca de bens penhoráveis junto ao patrimonio dos 

associados.

Outrossim, intime-se o exequente para que indique bens penhoráveis ou 

diligências, sob pena de se determinar a suspensão do feito, com 

suspensão do lapso prescricional por 1 ano.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109148 Nr: 7791-91.2008.811.0055

 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): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209-A

 AUTOS: 109148Vistos,Tratam os autos de ação revisional que foi julgada 

definitivamente julgada.Às fls. 469 e seguintes pugnou o autor pelo 

cumprimento de sentença, atinente aos honorários sucumbênciaisÀs 

fls.479 aportou petição da instituição financeira, destacando a 

necessidade de liquidação de sentença, pugnando pela remessa dos 

autos ao contador ou designação de perito contábil..Às fls. 489 o 

exequente manifestou-se favoravelmente a realização de perícia 

contábil.È o breve relatório. Fundamento. Decido.Considerando-se a 

grande quantidade de operações e a necessidade de levantamento dos 

juros médios para cada modalidade de operação financeira, reputo inviável 

a elaboração dos cálculos pretendidos pela Instituição Financeira por meio 

da Contadoria deste Juízo.Desse modo nomeio Real Brasil Consultoria e 

Perícias Ltda, podendo ser localizada na Rua Rubens de Mendonça, n. 

1856, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, feito com a 

apresentação de parecer contábil.Apresentadas impugnações ou recusa, 

renove-se a conclusão para deliberação.Apresentada proposta não 

impugnada, intime-se a instituição financeira para promover o recolhimento 

dos honorários periciais no prazo de 30 dias, sob pena de reputar-se 

prejudicada tal prova, reputando-se corretos os valores apurados pelo 

exequente.Apresentado o laudo, colha-se a manifestação das partes, 

devendo estas em caso de impugnação apresentar memória de cálculo 

dos valores que reputo devidos, oportunizando-se a manifestação do 

perito em caso de pedidos de esclarecimentos e então conclusos para 

julgamento.Às providências.Tangará da Serra, 30 de novembro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63488 Nr: 5007-78.2007.811.0055

 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: ELIO MARIUSSI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 Vistos,

Oportunize-se a manifestação da instituição financeira sobre a petição de 

fls. 682/683.

Após, conclusos para a regularização do polo ativo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291526 Nr: 18257-95.2018.811.0055

 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: BENITA RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 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: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR DOS SANTOS REIS - 

OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 21/06/2017, 

AS 13h30min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ mudou-se, devendo informar o endereço atualizado da 

referida requerida para fins de proceder a citação e intimação da mesma 

para a audiência, informando nos autos com urgência, bem COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1487 Nr: 209-94.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT

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

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 INTIMO as partes, por seus advogados, acerca das datas designadas 

para realização do Leilão/Praça, sendo: 1º Leilão dia 13 de dezembro de 

2018 às 13h00min horas e o 2º Leilão dia 13 de dezembro de 2018 às 

14h00min horas. Local da realização das Praças: Átrio do Fórum de 

Diamantino, sito na Avenida Miguel Abib, s/nº, Diamantino/MT, 78.400-000, 

referente processo n. 26002, para que assim possam habilitar seu credito 

em eventual concurso de credores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240204 Nr: 8075-84.2017.811.0055

 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: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Irineu da Silva

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

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de 

Tupanciretã,RS, tendo em vista que a citação foi negativa conforme 

certidão do oficial de justiça acostada as fls.30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142185 Nr: 1574-90.2012.811.0055

 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: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder ao advogado da parte autora o prazo 

de 30(trinta) dias para manifestação. Certifico ainda que decorrido o prazo 

estipulado, impulsiono para intimar o Advogado da parte autora para dar 

prosseguimento no processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26549 Nr: 3178-67.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Borges de Moura, APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, CELSO BORGES DE MOURA - OAB:OAB/MT 

9.124, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - OAB:14523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Vistos,

Considerando-se que o objeto da pericia não se limita a simples calculo de 

juors e sim conferência de inúmeros lançaentos atinentes a prestação de 

contas que envolve uma série de operações financeiras, indefiro a 

impugnação apresentada.

Por fim, consigno o prazo de 90 dias, não mais prorrogáveis, para que a 

instituição financeira deposite os honorários periciais e os documentos 

necessários a pericia contábel, sob pena de arcar com o ônus probatório, 

presumindo-se regulares as contas apresentadas pelo autor que 

pauraram um crédito atualizado até 2016 de R$ 2.414.228,46.

Sem prejuízo da intimação do patrono da instituição financeira, intime-se 

pessoalmente o gerente da Unidade vinculada a conta corrente a qual a 

prestação de contas se refere para a apresentação dos documentos 

solicitados a fls. 588/590.

Cumpa-se, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212152 Nr: 3786-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIBERTO DE AGUIAR BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA ELVERITA ZARICHTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intime-se a parte executada/sucumbente, para que, no prazo de 15 dias, 

pague/entregue a quantia/coisa determinada, em consonância com a 

decisão terminativa de mérito prolatada nos autos, sob pena do valor da 

condenação ser acrescido da multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, 

do NCPC.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente.

Caso não haja pronto pagamento/entrega no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

executado, com fulcro no art. 523, §1º, do NCPC.

 Transcorrido o prazo para pagamento, e não sendo saldada a dívida pelo 

executado, consigne-se no mandado a abertura do prazo de 15 dias para 

apresentação da impugnação, imediatamente após o término do prazo 

para pagamento, nos termos do art. 525, do NCPC, sem prejuízo à imediata 

expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para a satisfação do crédito, nos termos do art. 523, §3º, do 

NCPC.

Após, conclusos para deliberações pertinentes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212152 Nr: 3786-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIBERTO DE AGUIAR BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA ELVERITA ZARICHTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ante o exposto, julgo procedente o presente feito, condenando o 

requerido ao pagamento dos valores devidos a titulo de locação e no 

período compreendido entre novembro de 2015 a 5 de junho de 2016, que 

totalizava o montante de R$ 2.250,00 na data do ajuizamento da demanda, 

sem prejuízo dos aluguéis e encargos devidos até 5/6/2016.Em atenção ao 

princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, os quais 

estabeleço em 10% do valor da condenação, Por fim, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil Com o trânsito em julgado, pagas eventuais 

custas processuais ou adotadas as providências pertinentes, 

arquive-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. P. R. I. C.Tangará da 

Serra, 8 de novembro de 2016Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 22818 Nr: 2461-89.2003.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRNE PEDRO ORSO, ALBINA ORLANDINA 

ORSO, NOELI DE LOURDES CAMPOS ORSO, ARY ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989 OAB/MT, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, PEDRO MARCIO MUNDIN DE SIQUEIRA - OAB:3 270

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Albino Ramos, em face 

de Ary Orso e outros, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Contudo, à fl. 540 a parte exequente postula pela extinção da presente 

ação, ante as inúmeras tentativas frustradas de satisfação do crédito 

cobrado.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que o exequente pleiteou a extinção do presente 

cumprimento de sentença, renunciando ao seu crédito ante as diversas 

tentativas frustradas de satisfação do mesmo.

Outrossim, considerando tratar-se de feito executivo, de rigor o 

acolhimento da pretensão do exequente, independente de concordância 

do executado.

Ante o exposto, homologo a renúncia do crédito e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pela parte executada.

Proceda-se com a baixa da restrição de circulação junto ao sistema 

Renajud inserida à fl. 446.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

1ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276735 Nr: 6350-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI MACEDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação quanto ao cálculo 

de pena, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270176 Nr: 1239-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA DE OLIVEIRA COSTA, BENEDITO 

LIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT, 

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 Autos nº: 1239-61.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 270176.

 Vistos etc.

1) RECEBO os recursos de fls. 350 e 354, nos termos do art. 593, inc. I c/c 

art. 600, ambos do CPP.

 2) ABRA-SE VISTA dos autos às partes apelantes para oferecimento das 

razões, no prazo de oito (08) dias e, aportando aos autos, no mesmo 

prazo, ABRA-SE VISTA à parte apelada para contra-arrazoar.

3) Após, REMETAM-SE os autos à superior instância, na forma do artigo 

601 do Código de Processo Penal.

4) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 29 de novembro 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: 1002596-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/02/2019, 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: 1002501-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO 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 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002603-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DOS SANTOS - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO (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 28/02/2019, 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: 1002605-21.2018.8.11.0055

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:

MAICOM RAMOS 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 28/02/2019, 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: 1002607-88.2018.8.11.0055

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:

EDVALDO DA SILVA LOPES (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 28/02/2019, às 09h30min, 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: 1002608-73.2018.8.11.0055

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:

NELCIMARA NATALIA DE SOUZA 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 28/02/2019, às 09h45min, 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/03/2019, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GERALDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/03/2019, 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: 1002614-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MENDONCA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 28/02/2019, às 10h15min, 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: 1002611-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA MENDES IZAIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O M CALCADOS E CONFECCOES 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 28/02/2019, às 10h00min, 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA SOMENZARI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo diligência no sentido de localizar o endereço do 

reclamado sistema BACENJUD e INFOJUD. Com o resultado da pesquisa 

(documentos anexos), INTIME-SE a reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Deixo de proceder buscas no sistema SIEL, uma vez que para o 

atendimento da providência é necessário que a exequente informe o nome 

da mãe e data de nascimento ou o número do título de eleitor do 

executado, a fim de que seja apreciado o pedido. Por fim, INDEFIRO o 

pedido de citação por edital, uma vez que incabível em ações de 

conhecimento, conforme disposto no art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/1995. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de 

dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MARTINS CHAVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido de citação por edital, nos termos no despacho do 

ID 12966330. Em relação ao pedido alternativo constante no pedido do ID 

16739685, cientifique-se a parte reclamante de que é possível a 

realização, pelo Juízo, de diligências para pesquisa de endereços/bens 

por meio dos sistemas INFOJUD (Receita Federal), BACENJUD, desde que 

fornecida qualificação mínima da parte, especialmente o número do CPF, e 

pelo SIEL (Justiça Eleitoral), desde que fornecidos os dados relativos ao 

nome da mãe do reclamado, sua data de nascimento ou o número do Título 

de Eleitor. Assim, INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ GUIRRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. 

Cite-se/intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

satisfazer a obrigação constante do título (art. 815 e ss., c.c. art. 537, do 

CPC de 2015), sob pena de multa diária (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95) 

que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o valor máximo de R$ 

4.000,00, sem prejuízo de posterior elevação da multa ou transformação 

em perdas e danos (art. 52, inc. V, da Lei 9.099/95). Com relação ao 

pedido para pagamento da multa prevista no acordo, deverá o exequente 

formular pedido específico de cumprimento para cobrança, observadas as 

disposições legais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8010729-10.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO PARANHOS COITINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do Id 16470161, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar demonstrativo atualizado 

do valor executado, no qual deverá fazer incidir juros simples, em respeito 

ao disposto no art. 4º do Decreto Lei 22.626/33, que veda a incidência de 

juros sobre juros, salvo exceções expressamente determinadas em lei. 

Deverá também excluir o valor referente a multa prevista no art. 523, do 

CPC (cálculo do ID 13900447) uma vez que incabível a aplicação no 

presente caso. Havendo manifestação, conclusos para deliberações. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, ao arquivo com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 27 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002422-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI LEITNER RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT0017738A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS A inicial necessita ser emendada. O reclamante ingressou com a 

presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição 

Previdenciária, pleiteando liminarmente que o reclamado cesse os 

descontos sobre as vantagens/gratificações oriunda da função de 

confiança, ao argumento de que os descontos devem incidir apenas sobre 

o subsídio do cargo de professor. Ocorre que, o próprio reclamante 

informa na inicial (Id 16207435) que não está exercendo função de 

confiança desde outubro de 2016. A narrativa específica dos fatos é 

crucial para o deslinde da ação, inclusive para assegurar a defesa do 

reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Assim, nos 

termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no prazo de 15 

(quinze dias), emendar a inicial para esclarecer o pedido sob esse 

aspecto, juntado, se for o caso, documentos que demonstrem que 

persistem os descontos que afirma serem indevidos, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 3 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002617-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DOS SANTOS - COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DOS SANTOS GOIS 03667293143 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Faculto ao exequente a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, 

para que apresente novo demonstrativo atualizado do débito, tendo em 

vista que no cálculo do Id 16797732, foram utilizados juros compostos, 

parâmetro vedado especialmente em respeito à inteligência do art. 4º do 

Decreto Lei 22.626/33 que veda a incidência de juros sobre juros, salvo 

exceções expressamente determinadas em lei. O exequente deverá 

cumprir o presente despacho no prazo assinalado, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 03 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILAINE IVANETE HENNIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM ACAPULCO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

JULIANO JARDIM CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

querendo, manifestar nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PEREIRA SILVEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

querendo, manifestar nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002165-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (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))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

querendo, manifestar nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEY SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do recurso. Intimo a parte adversa para 

manifestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E P COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 
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entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-26.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RABER & FRAGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA OAB - 

MT0009025A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN LISBOA BAUMEISTER (EXECUTADO)

MAGIC LASER DISTRIBUIDORA LTDA. (EXECUTADO)

RODRIGO FERREIRA LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL OLIVEIRA MATOS OAB - SP315236 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo o pedido do ID 15819002 como embargos a execução. 

Não obstante a tempestividade dos embargos interpostos pelo executado, 

deixo de recebê-los, tendo em vista a inexistência de garantia da 

execução. O art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 é expresso no sentido de 

que a penhora é pressuposto para o oferecimento dos embargos, regra 

essa que se estende inclusive para os procedimentos de cumprimento de 

sentença. Nesse sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.” 

Ante o exposto, diante da inexistência de garantia do Juízo, deixo de 

receber os embargos opostos pelo executado, negando-lhes seguimento. 

Intime-se o exequente para manifestação, em 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender cabível, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 29 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003791-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003791-12.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. I.Defiro a gratuidade processual. II.Postergo a análise da tutela 

de urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a 

necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a 

concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do Juízo para sua concessão. III.Ante a clara 

hipossuficiência do consumidor na relação de consumo, a inversão do 

ônus da prova é medida necessária para se determinar à parte requerida 

a juntada de cópia de contrato ou outro documento que evidencie a 

existência de relação jurídica com a parte autora, nos termos do art. 6, VIII, 

do CDC. Da mesma forma, recomenda-se que a parte requerida traga aos 

autos pesquisa completa relativa aos órgãos de restrição ao crédito 

quanto à parte autora. IV.Designo audiência de conciliação/mediação para 

a data de 11/02/2019, às 14h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V.Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. VI.O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; VII.Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VIII.As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IX.A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). X.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). XI.Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XII.A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XIII.Intime-se a parte autora para que, conforme disposto no art. 

319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XIV.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003302-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003302-72.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I. Recebo a inicial e 

os documentos que a instruem. II.Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 11/02/2019, às 14h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 
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hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC art. 341 c.c 

344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VIII. 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). IX. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XI. Ante a clara hipossuficiência do consumidor na relação de 

consumo, a inversão do ônus da prova é medida necessária para se 

determinar à parte requerida a juntada de cópia de contrato ou outro 

documento que evidencie a existência de relação jurídica com a parte 

autora, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. XII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003880-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003880-35.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ELIZANGELA MARIA PINHEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. I. Tendo em vista erro material presente no 

despacho de ID 15754611, informo a data correta da audiência designada, 

sendo esta, dia 11/02/2019, às 15:30, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. II. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004015-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA ROSA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004015-47.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

JOAO DA ROSA RODRIGUES Vistos etc. I. A presente ação tramitará sem 

custas, emolumentos e honorários periciais, em conformidade com o art. 

18 da Lei 7.347/1985. II. Designo audiência de conciliação/mediação para a 

data de 11/02/2019, às 16h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, 

nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte requerida 

com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto 

aos termos da petição inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 dias 

úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VI. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VIII. 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). IX. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). X. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001956-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO CIRANO DE CARVALHO (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: 1001956-86.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADOLFO CIRANO DE CARVALHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Considerando o teor da 

petição retro, redesigno o ato para data de 12/02/2019, às 14h30m. II. 

Expeça-se o necessário quanto aos termos do despacho inicial. III. 

Intimem-se. Cumpram-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002480-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA FURLAN MENEGAZZO (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: 1002480-83.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: NATALINA FURLAN MENEGAZZO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Considerando o teor da 

petição retro, redesigno o ato para data de 12/02/2019, às 15h00m. II. 

Expeça-se o necessário quanto aos termos do despacho inicial. III. 

Intimem-se. Cumpram-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92938 Nr: 212-15.2014.811.0045

 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: MILTON MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:17210-A

 ISTO POSTO, julgo a presente ação parcialmente procedente, na forma do 

art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de condenar a 
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parte Requerida ao pagamento do valor apurado a fls. 126, com 

atualização monetária a partir de tal data, isto é, 10/06/2013 (pelo 

IPCA/IBGE – cláusula 17.14) e juros de mora a partir do momento em que 

deveria ter satisfeito a obrigação contratual, estipulado aqui como sendo a 

data decisão denegatória.Portanto, condeno a parte Requerida ao 

pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) do proveito 

econômico e ao pagamento de 80% das custas processuais. Como a 

sucumbência foi recíproca, o Autor deverá responder com 10% de 

honorários com relação ao pedido de indenização que decaiu (a pretensão 

era de 20 mil), em favor do advogado da Seguradora, bem como 

responder por 20% das custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 30 de novembro de 

2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80541 Nr: 4620-54.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL, LMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Código: 80541

Vistos.

I. Defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita Federal, 

requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda da 

Executada, através do Sistema Infojud, vez que não há qualquer violação 

de intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, 

mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte 

executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas 

serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se 

ainda que não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

II. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

III. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29872 Nr: 3938-07.2008.811.0045

 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: RSR, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 29872.

Vistos etc.

I. Defiro pedidos de fl. 194.

II. Considerando que o Executado até o presente momento não teve 

qualquer bem penhorado, a manutenção da penhora sobre indenização 

trabalhista pleiteada judicialmente é medida que se impõe visando ao 

sucesso da demanda executiva. Posto isto, expeça-se com urgência 

ofício eletrônico à Vara do Trabalho de Rio Verde/GO solicitando o arresto 

de eventuais valores oriundos da ação trabalhista indicada à f. 194.

 III. Defiro ainda pedido de expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda 

da Executada, através do SISTEMA INFOJUD, vez que não há qualquer 

violação de intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos 

oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte 

executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas 

serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se 

ainda que não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

 IV. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

V. Expeça-se a Secretaria Judicial ofício a SUSEP e PREVIC para que 

informem a existência de saldo decorrente de seguro previdenciário 

privado de titularidade do devedor.

VI. Em seguida, retornem os autos imediatamente conclusos para 

deliberações acerca da continuidade do feito, em atenção ao rito adotado.

VII. Expeça-se o necessário.

VIII. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94154 Nr: 1143-18.2014.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO F. MENEGAZZO - 

OAB:17.494/MT, MARCELE INES ROOS - OAB:9384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 94154.

Vistos etc.

I. Para fins de apuração dos haveres das empresas nas quais o de cujus 

era sócio, nomeio a Perita Contábil Mariene Medeiros de Oliveira-ME, CNPJ 

nº 13.728.271/0001-00, com endereço na Rua das Calopsitas, nº 3211-W, 

Bairro Parque das Emas II, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, 

telefone (65) 99931-3860, podendo também ser contatada pelo e-mail 

marymedeiros@yahoo.com.br.

II. Intime-se a perita nomeada para a apresentação de proposta de 

honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, e, após, intime-se a 

inventariante para o depósito do valor, no prazo de 05 (cinco) dias.

 III. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

do início dos trabalhos.

IV. No mais, oficie-se à Caixa Econômica Federal e ao Banco Unicred, 

conforme postulado pelo Ministério Público no item “e” de f. 167/168.

 V. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004615-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FELIPETO DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PEZZINI OAB - MT13844/A-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004615-68.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Como forma de dar 

cumprimento à decisão emanada nos autos do agravo de instrumento de 

nº 1013330-40.2018.8.11.0000, determino a suspensão da decisão que 

deferiu a liminar vindicada nestes autos (Id 16259037). II. Aguarde-se o 

parecer do Ministério Público (já intimado e com prazo de manifestação até 

07/12/2018). III. Após, retornem conclusos para a prolação de sentença. 

IV. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de 
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Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001018-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

SEVERINA DE FATIMA GOMES PEQUENO OAB - 046.602.394-46 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA PERICIA MEDICA APORTADA AO 

FEITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004452-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEDIR PEDRO TECHIO OAB - 381.102.020-04 (REPRESENTANTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

DJENANE NODARI OAB - MT0013824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004452-88.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: LUIZ ALBERTO TECCHIO REPRESENTANTE: ELEDIR PEDRO 

TECHIO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. 1. Intimada a parte a apresentar provas no intuito de 

comprovar sua hipossuficiência, a mesma apresentou o extrato bancário 

juntado no documento Id. 16336226, o qual demonstra o recebimento de 

aposentadoria no valor de um salário mínimo (R$ 954,00), ao mesmo tempo 

em que indica que o requerente possui limite de conta no valor de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Diante de referida constatação, de 

modo a não haver comprovação efetiva da hipossuficiência, indefiro a 

gratuidade judiciária, autorizando, no entanto, o pagamento das custas 

processuais ao final do processo. 2. Ainda, consoante se infere do 

petitório Id. 16336223 a parte requerente trouxe aos autos informações e 

documentos a regularizar a emenda, contudo, conquanto haja declaração 

atestando a atual impossibilidade do autor em exercer suas atividades 

civis (Id. 16336113 p. 1), é certo que a regularidade da representação 

processual no presente caso se dá através da nomeação de curador em 

via judicial própria, o que deverá ser providenciado pela requerente no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Todavia, 

tratando-se de ação com pedido liminar de tutela antecipada que visa 

assegurar o direito à vida e à saúde de pessoa acometida de doença 

grave, torna-se improrrogável a análise de referido pedido. Neste sentido, 

colaciona-se jurisprudência: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, 

EM SEDE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DETERMINOU A 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, DEVENDO O 

AUTOR OU DEMANDAR EM NOME PRÓPRIO OU FORMULAR 

PROCURAÇÃO PÚBLICA. REFORMA. A questão gravita em torno de 

paciente que apresenta doença oncológica grau IV, diabetes mellius tipo I, 

neuropatiadiabética, glaucoma, rinite, alergia severa e processo 

depressivo, e, tendo em vista o grave estado do paciente requer a 

apreciação da tutela antecipada formulada. Caso em que está em jogo o 

direito à vida e à saúde da parte autora, que, de acordo com a 

documentação já acostada aos autos padece de doença grave, 

necessitando de providências judiciais para a sua sobrevivência. Não se 

pode restringir o acesso ao judiciário daqueles que necessitam de uma 

forma tão tênue e cujos valores envolvidos são os mais caros do 

ordenamento jurídico. Desnecessidade de interdição formal da autora para 

que seja apreciado o pedido de tutela antecipada. Aplicação do artigo 557, 

§ 1º do CPC para que o Juízo aprecie o pedido de antecipação da tutela 

formulado". (TJRJ, AI 49330-73.2014.8.19.0000, Terceira Câmara Cível, 

Relatora Helda Lima Meireles, Julgamento em 29.09.2014). 3. Os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código 

de Processo Civil se mostram presentes. Em relação ao tratamento 

pleiteado, a probabilidade do direito é evidente, uma vez que os 

documentos atrelados à petição inicial, em especial o Relatório Médico 

exarado pelo médico Nelson Tanoue Hasegawa Junior (ID 16026696 p. 2), 

demonstra em exame de cognição sumária a verossimilhança das 

alegações, bem como a prova inequívoca. Configurada a necessidade de 

tratamento na modalidade "Home Care", a probabilidade do direito se 

evidencia por ser vedada a exclusão de cobertura ao mesmo, mesmo com 

previsão contratual restritiva nesse sentido, tendo em vista não caber ao 

plano de saúde a escolha do procedimento necessário à cura do paciente, 

em detrimento do médico que assiste o beneficiário, exegese conferida 

pelas regras protecionistas delineadas no Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL. NÃO PROVIDO (...)3. De acordo com a orientação 

jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças 

que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de 

cada uma, sendo abusiva cláusula contratual que exclui tratamento 

domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 

Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag nº 1.325.939m 4ª 

Turma, Relator Ministro Raul Araújo, julgamento em 03.04.2014). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

SERVIÇO HOME CARE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO 

DEMONSTRADOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. 

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o 

deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado tratamento 

pelo sistema home care, diante da prevalência do direito à saúde do 

paciente. (TJMT, AI 1002058-20.2016.8.11.0000, Quinta Câmara Cível, 

Relator Dirceu dos Santos, Julgamento em 25/01/2017). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). 

CLÁUSULA QUE NÃO AUTORIZA ATENDIMENTO DOMICILIAR. 

ABUSIVIDADE. NULIDADE. COBERTURA DEVIDA. 1. A relação jurídica 

decorrente de contrato de seguro-saúde submete-se às normas 

protetivas do Código de Defesa do Consumidor – Súmula 469 do STJ. 2. É 

nula a cláusula do contrato de seguro-saúde que exclui o tratamento home 

care, nos termos do inc. IV do art. 51 do CDC. 3. É vedado ao plano de 

saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, 

mostrando-se injustificada a recusa da operadora, em autorizar o 

atendimento domiciliar home care, se este é indicado como útil e 

necessário pelo médico que assiste o beneficiário. 4. Recurso conhecido 

e desprovido. TJDF, AC 20140112012005, 5ª Turma Cível, Relator Silva 

Lemos, Julgamento em 09.12.2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO 

DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. COBERTURA. Todo 

e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do 

código de defesa do consumidor , enquanto relação de consumo através 

da prestação de serviços médicos. Laudo médico (fl. 30) discorrendo 

sobre a necessidade de tratamento domiciliar, mormente se considerada a 

imprevisão quanto ao prazo de duração do tratamento e a probabilidade de 

infecção nos casos de longa internação hospitalar. Ademais, salienta-se 

que a internação domiciliar é, também, uma forma de diminuir os custos 

que a operadora teria em caso de internação hospitalar, sendo, portanto, 

um tratamento mais vantajoso, tanto é verdade que a própria requerida, em 

diversas outras demandas, acaba autorizando a internação domiciliar 

mesmo sem expressa previsão de cobertura no contrato. AGRAVO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70058337064, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

05/03/2014) PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE". EXCLUSÃO DO 

ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1- Apelação interposta contra a sentença que julgou 

procedente a ação, para determinar cobertura da internação domiciliar da 

autora até sua alta médica ou até comprovação de que os gastos superam 

os que teriam com o hospital. 2- Conforme entendimento do STJ, "se o 

contrato de plano de saúde prevê a cobertura de determinado tratamento, 

não podem ser excluídos os procedimentos imprescindíveis para o seu 

êxito". 3- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV). 4- A 

regra da preservação dos contratos ("pacta sunt servanda") prevalece 

para os contratos válidos e não para garantir as abusividades neles 

es tabe lec idas .  5 -  Recurso  não prov ido .  (TJSP,  AC 

10095045820158260011, 9ª Câmara de Direito Privado, Relator Alexandre 
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Lazzarini, Julgamento em 15.03.2016). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MENOR PORTADOR DA SÍNDROME DE WEST. 

NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR - UNIMED LAR. SISTEMA 

DE"HOME CARE". PLANO DE SAÚDE QUE RECUSA A COBERTURA 

INTEGRAL, DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. 

INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. I. In casu, o agravado é portador da Síndrome 

de West, o qual se reflete em problemas de convulsões, constipação 

crônica, refluxos gastroesofágicos, retardo no desenvolvimento 

neuropsicomotor, facilidade de contrair infecções de várias ordens e 

necessidade de receber alimentação por sonda, decorrente de uma 

cirurgia de gastrotomia, necessitando de uma série de cuidados especiais. 

II. O fornecimento de medicamentos e outros materiais necessários ao 

tratamento não vinha ocorrendo de maneira satisfatória. Com efeito, negar 

o tratamento em casos como o presente seria o mesmo que ir de encontro 

à finalidade elementar do plano de saúde, que é garantir cobertura integral, 

envolvendo materiais, equipamentos, medicamentos, dieta especial, 

atendimento por profissionais capacitados, tudo de acordo com as 

necessidades do paciente e com a prescrição médica. Ademais, haveria 

afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, assim como ao da 

boa-fé contratual, que deve nortear as relações de consumo regidas pelo 

Código de Defesa do Consumidor. III. Quanto à alegação da existência de 

coisa julgada, em virtude de haver processos anteriores discutindo os 

mesmos pedidos formulados na presente demanda, a mesma não merece 

guarida, tendo em vista se tratarem de pedidos diversos da presente 

demanda, quais sejam, concessão de ambulância e medicamentos, bem 

como de tratamento com fonoaudióloga e de fisioterapia respiratória. IV. 

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória 

mantida. (TJCE, AI 00052811220118060000, 3ª Câmara Cível, Relator 

Inacio de Alencar Cortez Neto, Julgamento em 15.06.2015). O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tornar razoável a 

pretensão a uma medida de urgência, se justifica por ser relevante o 

fundamento invocado, sendo impossível ignorar que, sem a liminar, a 

medida resultará ineficaz, caso venha a ser concedida apenas pela 

sentença final, eis que a inércia do requerido poderá causar danos 

irreparáveis à saúde da substituída. 4. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido 

de antecipação da tutela veiculado na inicial, para determinar à UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO para que forneça 

integralmente os tratamentos médicos indicados para o caso, na 

modalidade Home Care, quais sejam - I) Enfermeiro 02 (duas) vezes por 

semana; II) Nutricionista 01 (uma) vez por semana; III) Psicólogo 01 (uma) 

vez por semana; IV) Médico 01 (uma) vez por semana; V) Técnico de 

enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia - , no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de bloqueio de valores suficientes para o cumprimento da 

medida e aplicação de multa diária por descumprimento, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais). 3.1. Intime-se a parte requerida com urgência acerca 

da presente decisão. 4. Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, 

apresentando o competente termo de curatela, sob pena de extinção. 5. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 12/03/2019, às 09:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 6. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 7. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 8. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, 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). 9. Expeça-se o necessário. 10. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de novembro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001834-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL (EXECUTADO)

DONIZETTI BELLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001834-44.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: DONIZETTI BELLE, SILVIA CRISTINA 

DOS SANTOS AMARAL Vistos. 1. Defiro o pedido de id. 13503793. 

Expeça-se o necessário. 2. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 13 de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001316-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO HOTZ (EXECUTADO)

DIONARA GIACOMINI (EXECUTADO)

ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI (EXECUTADO)

ELINA LIRA MIGNONI (EXECUTADO)

DAVID JOSE MIGNONI (EXECUTADO)

IRONE LUIZ MAZZONETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001316-20.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

GILBERTO HOTZ, ROBSON ALEXANDRE DEMBOGURSKI, IRONE LUIZ 

MAZZONETTO, DIONARA GIACOMINI, DAVID JOSE MIGNONI, ELINA LIRA 

MIGNONI Vistos. 1. Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação ou manifestação da parte interessada, nos termos 

da decisão de id. 11306703. 2. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 13 de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111683 Nr: 4770-93.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO JOÃO PETER, NIKLAUS KARL EUGEN HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ISIDORO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 4770-93.2015.811.0045

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i 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 REQUERENTE: INSTITUTO JOÃO PETER e NIKLAUS KARL EUGEN 

HUBER

PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ISIDORO EPP

INTIMANDO(A, S): VANDERLEI ISIDORO EPP, Endereço: Lugar não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, acerca da penhora dos valores de fls. 80 e 82.

 DESPACHO/DECISÃO: Vistos. 1. Consoante se observa às fls. 54v o 

executado foi citado no mesmo endereço constante no AR de fl. 71v, 

motivo pelo qual se faz necessária a aplicação do disposto no parágrafo 

único do artigo 274: “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”. Resta, portanto, verificada válida a intimação da parte 

requerida acerca do despacho de fl. 70. 2. Defiro 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 on line, via BACENJUD. 3. 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. 3.1. 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. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo 

encontrado, busque-se junto ao sistema RENAJUD de veículos 

cadastrados em nome do(s) devedor(es), incluindo-se a restrição 

(circulação - restrição total) junto ao(s) bem(ns) localizado(s). 5. 

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido. 6. Vindo aos autos informações acerca da apreensão do(s) 

veículo(s) sobre o(s) qual(ais) foi(ram) incluída(s) restrição(ões), 

expeça-se com urgência o necessário visando a efetivação da penhora, 

depósito e avaliação. 7. Nada sendo encontrado, intime-se o credor para 

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

dias, sob pena de suspensão do processo, forte no artigo 921, III e IV do 

CPC. 8. Intime-se o exequente.

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 30 de novembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000866-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PARZIANELLO (EXECUTADO)

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SOUZA SOLIGO OAB - MS16314 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000866-14.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: 

FIAGRIL EXECUTADO: MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE MARIA 

BUENO PARZIANELLO Vistos. 1. Defiro o pedido de id. 15443433. 2. 

Intimem-se os executados para, no prazo de 30 dias, acostar ao feito 

mapa e memorial descritivo da área indicada, individualizando e 

identificando a fração do imóvel penhorado. 3. Após, renove-se vistas à 

parte exequente pelo prazo de 15 dias. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de 

outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002157-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DASSOLER AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DASSOLER OAB - MT0009926A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO HOTZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DENICOLO OAB - MT17713/O (ADVOGADO(A))

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002157-15.2017.8.11.0045. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o pedido e documento 

acostados ao ID n.º 11830924 e ID n.º 11830934. Após, voltem-me os 

autos conclusos para análise e decisão dos pedidos acostados ao ID n.º 

11830924 e ID n.º 11943337. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002368-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE REMPEL SCHNEIDER (EMBARGANTE)

TARCISIO SCHNEIDER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002368-17.2018.8.11.0045. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, à míngua da pré-existência de 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, 

com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, Recebo os 

embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. 

Intime-se a embargada, por intermédio de seu procurador, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004993-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA CORTINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004993-24.2018.8.11.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004957-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ BARP DANELUZ (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004957-79.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia 

em dinheiro descrita na inicial, acrescida de honorários de advogado no 

percentual de 5% do valor atribuído à causa [art. 701 do Código de 

Processo Civil], ou formule embargos à ação monitória [art. 702 do Código 

de Processo Civil]. O cumprimento espontâneo do mandado judicial 

isentará o réu do pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento e a 

não-apresentação de embargos à ação monitória produzirá a constituição, 

de pleno direito, de título executivo judicial, independentemente de qualquer 

tipo de formalidade [art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004978-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILVAO FRANCISCO NIKOLAICZYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS GRANDO OAB - RS96696 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA RAMOS BIAZOTTO NIKOLAICZYK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004978-55.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003145-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAISSON DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCENILDE MALHAO MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003145-02.2018.8.11.0045. Cite-se a requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias e, no mesmo 

prazo, requerer a autorização para purgação da mora, querendo (Lei n.º 

8.245/91, art. 62, II). Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005009-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR RAMIRES (EXECUTADO)

HIDRAUFORT PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARIA JOSE DE LIMA RAMIRES (EXECUTADO)

FREDERICO DE LIMA RAMIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005009-75.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação dos 

executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponham à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intimem-se os 

executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

requeiram o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000491-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PIVETTA CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000491-42.2018.8.11.0045. Defiro a liberação da quantia de 

R$ 40.326,21 (quarenta mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e um 

centavos), necessária para custear a sessão/aplicação prevista para o 

dia 16/12/2018, devendo a autora prestar contas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data da realização do tratamento. Proceda-se a 

transferência eletrônica do valor para a Conta Corrente nº 7078-5, 

Agência nº 2304, Banco Unicred, de titularidade do Centro de Câncer de 

Sinop (CECANS) – CNPJ nº 05.668.840/0001-40. Considerando-se o tempo 

decorrido desde a emissão do último relatório médico (evento nº 12091526 

- pág. 1), como medida de prudência, levando-se por linha de estima que o 

bloqueio de contas públicas é medida de exceção e extrema, Determino a 
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intimação da exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

atestado médico atual, que comprove a necessidade da continuidade do 

tratamento e que descreva/indique, dentro do possível, a data provável de 

término. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119809 Nr: 451-48.2016.811.0045

 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: FELOMENA BUNKOSKI KAMINSKI, FELOMENA 

BUNKOSKI KAMINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

CARLOS ALBERTO KAMINSKI, ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:OAB/SP 360305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Processo n.º 451-48.2016.811.0045 – CÓD. 119809.

Item I – Intime-se a requerente, mediante a expedição de mandado, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo procurador no processo, 

sob pena de extinção do feito [art. 76, § 1.º, inciso I do Código de 

Processo Civil].

Item II – Considerando-se o teor da certidão anexa, bem como do aviso de 

recebimento acostado à fl. 135, verifica-se que o Centro de Recuperação 

Jacarandá está em local desconhecido. Assim, levando-se em 

consideração que a internação do paciente Carlos Alberto Kaminski foi 

custeada com recursos públicos, somado ao fato de que, até o presente 

momento, não foram prestadas contas no processo, pela autora e pela 

clínica contratada, acerca da utilização dos valores liberados, DETERMINO 

que se abra vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41990 Nr: 2299-46.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY FRUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARI SANTOS DE SOUZA, VALDEMIR 

BATISTA DA COSTA, FERNANDA LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, ARY FRUTO - OAB:MT/7229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso IV 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento 

da petição inicial.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104325 Nr: 957-58.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN/MT, JOSÉ SANTANA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:MT18.239, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Ante o exposto, considerando-se a existência de flagrante ‘error in 

judicando’, CONHEÇO os embargos de declaração deduzidos, para o fim 

de PROMOVER a retificação do veredicto juntado nas fls. 59/60 dos autos, 

para o fim de DECLARAR a legitimidade do Estado de Mato Grosso e do 

Departamento Estadual de Trânsito, de maneira conjunta, para figurar no 

polo passivo da lide, RECONSIDERANDO a decisão judicial no que 

concerne exclusivamente a este ponto, o que, consequentemente, torna 

sem efeito a imposição do ônus sucumbencial.Providencie-se a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

modificar os dados de identificação do polo passivo da lide e incluir o 

Departamento Estadual de Trânsito.Intimem-se as partes litigantes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as provas que 

pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 139186 Nr: 2952-38.2017.811.0045

 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: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, 

BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA EMILIA GONÇALVES DE 

RUEDA - OAB:PE/23.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - 

OAB:3556/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.194-A

 Item I – INDEFIRO o pedido que visa à imposição da suspensão do 

processo, visto que a decretação da liquidação extrajudicial de instituição 

financeira somente produz o efeito de promover o sobrestamento de 

ações executivas ou de demandas que se encontrem na etapa de 

cumprimento de sentença.Item II – INDEFIRO o pedido de concessão do 

beneplácito da assistência judiciária gratuita, formulado pela empresa 

requerida Nobre Seguradora do Brasil S/A. Primeiro porque o deferimento 

do beneficio da assistência judiciária gratuita para a companhia em 

liquidação extrajudicial/judicial pressupõe, como requisito indispensável, a 

existência de comprovação idônea, de que não detém condições de arcar 

com o pagamento das despesas do processo. A mera configuração da 

liquidação extrajudicial da empresa não desponta, por si só, como 

elemento suficiente para a concessão do benefício. No caso concreto, 

não subsistem provas que demonstrem que a companhia denunciada à 

lide não tem condições de arcar com a quitação das despesas do 

processo, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades — 

até mesmo porque se trata de empresa de grande porte e de atuação em 

todo o nacional.Segundo porque a abordagem do tema, relacionado à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à companhia 

denunciada à lide, foi, de maneira satisfatória, enfrentada e decidida, no 

âmbito do processo cível n.º 3970-36.2013.811.0045, código 90087, 

instante em que no exame do recurso de agravo de instrumento n.º 

1000810-82.2017.8.11.0000 o E. TJMT decidiu “o fato de a empresa estar 

em liquidação extrajudicial não constitui razão justificável para deferir os 

benefícios da justiça gratuita em seu favor, especialmente quando os 

documentos juntados aos autos não são bastantes para demonstrar a 

incapacidade econômica ou condição de miserabilidade da 

requerente”.Item III – A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo 

de atestar se as partes litigantes, devidamente intimadas acerca do 

conteúdo da decisão judicial juntada na fl. 762 dos autos, se manifestaram 

e indicaram provas.Item IV – Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21792 Nr: 2991-21.2006.811.0045

 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: FERREIRA E HILLESHEIM LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

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

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A

 Processo n.º 2991-21.2006.811.0045 – CÓD. 21792.
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Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Cumpra-se o segundo parágrafo da decisão acostada à fl. 371, 

regularizando os registros de distribuição do processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106218 Nr: 1935-35.2015.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAAF, EAF, DAF, MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS VALDIR DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 17.911

 Processo n.º 1935-35.2015.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação da exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111310 Nr: 4578-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIMAR ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL NOERI ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4578-63.2015.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6173 Nr: 868-26.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍVEA ANA HUBER, ELAINE TEREZA HUBER -MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEMAR CLEMENTE GONDOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FRIGERI - OAB:7538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Processo n.º 868-26.2001.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95644 Nr: 2433-68.2014.811.0045

 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: NELCI PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2433-68.2014.8.11.0045.

Considerando-se que a requerida, devidamente intimada, deixou de 

apresentar impugnação à execução, com fundamento no conteúdo do art. 

535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se providencie o 

pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento de cumprimento 

de sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86370 Nr: 165-75.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.L. MENEGUETTI, Justina Virginia Meneghetti 

de Souza, RENAN FELIPE MENEGHETTI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSLEINE FERREIRA DE 

MATTOS - OAB:MT/6.233-E

 Processo n.º 165-75.2013.8.11.0045.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram que o 

executado, logo após o ajuizamento da ação de execução fiscal, 

concretizou o parcelamento do débito, o que acarreta na suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário [art. 151, inciso VI do Código Tributário 

Nacional], DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo pelo 

prazo de 01 (um) ano. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38729 Nr: 3766-94.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, ORCIVAL 

GOUVEIA GUIMARÃES, MAGNA NEVES GUIMARÃES, SHIRLEY 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - OAB:, 

ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, 

ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 Processo n.º 3766-94.2010.8.11.0045.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram que o 

executado, logo após o ajuizamento da ação de execução fiscal, 

concretizou o parcelamento do débito, o que acarreta na suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário [art. 151, inciso VI do Código Tributário 

Nacional], DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo pelo 

prazo de 01 (um) ano. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27912 Nr: 2068-24.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENITO ANTÔNIO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 2068-24.2008.8.11.0045.

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]. A situação de omissão, que motiva a formulação dos 

embargos de declaração, constitui a total ausência de referência, no 

âmbito da decisão judicial, sobre ponto fundamental da lide (questões de 

direito relevantes para decisão de mérito) que o juiz deveria se pronunciar 

[art. 1022, inciso II do Código de Processo Civil].

Pois bem. Da análise minuciosa do material cognitivo produzido no 

processo, denota-se que a decisão judicial prolatada, contém omissão, 

decorrente da ausência de registro, no valor total da dívida, acerca dos 

honorários sucumbenciais. É que, da análise meticulosa do conjunto 

probatório produzido no processo, depreende-se que foi proferida 

sentença de mérito, posteriormente confirmada, pelo Egrégio TJMT, que 

julgou procedente, em parte, a pretensão autoral e condenou o réu no 

pagamento de indenização, fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), e, também, de honorários de sucumbência, no percentual de 10% 

sobre o valor da condenação (fls. 71/76, 116/122 e 137/145).

Portanto, considerando-se a existência de situação de omissão, ACOLHO 

os embargos de declaração, para o fim de PROMOVER a retificação 

parcial da decisão judicial de fls. 186/187 dos autos e, consequentemente, 

ESTABELECER que os honorários de sucumbência devem incidir no 

percentual de 10% sobre o valor da condenação, o que, na hipótese 

concreta, corresponde a R$ 2.831,09 (dois mil, oitocentos e trinta e um 

reais e nove centavos).

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

[art. 1026 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102792 Nr: 144-31.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16.842, PERSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12.295/MT

 Processo n.º 144-31.2015.811.0045.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91368 Nr: 5248-72.2013.811.0045

 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: REIMUNDO WEBER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 I – Portanto, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que a 

empresa requerente reúne condições financeiras para arcar com a 

quitação das despesas do processo, com fundamento no conteúdo do art. 

99, § 2.º do Código de Processo Civil/2015, DETERMINO A REVOGAÇÃO 
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do benefício da assistência judiciária gratuita conferida à requerente.II – 

Considerando-se que a microfilmagem do cheque pode substituir o 

documento original, para fins de realização do exame pericial, conforme já 

delineado na decisão proferida pela Superior Instância (fls. 162/166), 

DETERMINO a produção da prova pericial no cheque juntado na fl. 76 dos 

autos.NOMEIO, para exercer a função de perito, a profissional Luciana 

Dias Correa, para proceder ao exame documentoscópico. Intime-se a 

‘expert’ para, em aceitando a nomeação, designar data para realização da 

perícia e informar o valor dos honorários.ESTABELEÇO que o laudo 

pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 

podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a 

necessidade.Com lastro no conteúdo normativo do art. 95 do Código de 

Processo Civil, dado ao fato de que a produção da prova pericial foi 

pugnada pela requerente, estabeleço que as despesas da remuneração 

do ‘exper t ’  deverão ser  in tegra l izadas pela empresa 

requerente.Proceda-se à intimação das partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil].III – Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de novembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105394 Nr: 1472-93.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO LUIZ FYDRISZEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 55, § 3.º do 

Código de Processo Civil, RECONHEÇO a existência da conexão de ações, 

entre os processos cíveis n.º 1472-93.2015.811.0045, código 105394, e 

n.º 1469-41.2015.811.0045, código 105391.Proceda-se o apensamento 

deste processo aos autos do processo cível n.º 1469-41.2015.811.0045, 

código 105391.II – Por via de consequência, com o intuito de esclarecer a 

matéria e evitar futuras discussões acerca da existência de agentes 

químicos insalubres, considero que o equacionamento racional da celeuma 

firmada na relação processual passa, necessariamente, pela trilha da 

realização de nova perícia técnica, mediante a elaboração de laudo por 

profissional competente. DETERMINO a produção de nova prova pericial, 

que deverá abranger os processos cíveis n.º 1472-93.2015.811.0045, 

código 105394, e n.º 1469-41.2015.811.0045, código 105391.NOMEIO, 

para exercer a função de perito, os profissionais vinculados a empresa 

Real Brasil Consultoria Ltda., que deverá ser intimada para que, no prazo 

de 20 (vinte) dias, apresente proposta de honorários e indique data, local 

e horário para a realização dos trabalhos.ESTABELEÇO que o laudo 

pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justif icada a 

necessidade.ESTABELEÇO que as despesas da remuneração do ‘expert’ 

deverão ser integralizadas pelo Município de Lucas do Rio 

Verde.Proceda-se à intimação das partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias.III – 

DEFIRO a adoção da prova emprestada, produzida no processo n.º 

1469-41.2015.811.0045, código 105391, que deverá ser utilizada nesta 

demanda.IV – SUSPENDO os efeitos da decisão encartada na fl. 347 dos 

autos.V – Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de novembro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1046 Nr: 199-75.1998.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLRVL-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

FERREIRA NOGUEIRA - OAB:5.888/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES 

- OAB:1.938-A/MT

 Conforme já delineado na decisão encartada na fl. 410 dos autos, o 

princípio da cooperação (ou colaboração) preconiza que o processo 

resulta da atividade cooperativa triangular do juiz e das partes litigantes e 

exige, ao mesmo tempo, do magistrado pró-atividade no centro da 

controvérsia, abandonando a atuação de mero fiscal, e a participação 

ativa e efetiva das partes para obtenção da decisão final célere, justa e 

efetiva. Repita-se: a participação das partes litigantes deve se dar de 

forma ativa e efetiva para obtenção da decisão final. Não faz sentido 

algum a exequente postular a realização da penhora de bem imóvel e, 

depois de transcorrido certo lapso temporal, quando as condições para 

realização do ato processual se mostram adequadas e aptas, requerer a 

realização de outra medida constritiva totalmente diversa. Esta postura da 

exequente, além de contribuir para o retardamento do andamento da 

marcha do processo, afronta à eficácia e à racionalidade necessária ao 

sistema processual civil.Ademais, de suma importância enfatizar, por 

conveniente, que a requisição de informações, dirigida a entidades 

públicas, com o objetivo de amealhar elementos/dados privativos do 

devedor, para efeito de viabilizar a concretização da penhora de bens, 

justifica-se, tão somente, se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais 

e administrativos, disponíveis ao exequente, para a obtenção de 

informações do executado. Logo, diante desta moldura, considerando-se 

as evidências que demonstram a existência de bens imóveis de 

propriedade da devedora passíveis de penhora (fls. 387/403), INDEFIRO o 

pedido de realização de consulta, junto ao sistema eletrônico InfoJud, com 

o propósito de obter as declarações de imposto de renda da 

executada.Intime-se a exequente, mediante a observância do conteúdo 

normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste se possui interesse na ultimação da 

penhora dos bens imóveis.Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de novembro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120806 Nr: 995-36.2016.811.0045

 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: OLEIA TEREZA KARLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n.º 995-36.2016.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do requerente.

Intime-se a requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o 

requerente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se o requerido realizou a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105391 Nr: 1469-41.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINO CECILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A
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 Ante o exposto, RECONHEÇO a existência da conexão de ações, entre os 

processos cíveis n.º 1472-93.2015.811.0045, código 105394, e n.º 

1469-41.2015.811.0045, código 105391.Proceda-se o apensamento deste 

processo aos autos do processo cível n.º 1472-93.2015.811.0045, código 

105394.II – Por via de consequência, com o intuito de esclarecer a matéria 

e evitar futuras discussões acerca da existência de agentes químicos 

insalubres, considero que o equacionamento racional da celeuma firmada 

na relação processual passa, necessariamente, pela trilha da realização 

de nova perícia técnica, mediante a elaboração de laudo por profissional 

competente.DETERMINO a produção de nova prova pericial, que deverá 

abranger os processos cíveis n.º 1472-93.2015.811.0045, código 105394, 

e n.º 1469-41.2015.811.0045, código 105391.NOMEIO, para exercer a 

função de perito, os profissionais vinculados a empresa Real Brasil 

Consultoria Ltda., que deverá ser intimada para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, apresente proposta de honorários e indique data, local e 

horário para a realização dos trabalhos.ESTABELEÇO que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justif icada a 

necessidade.ESTABELEÇO que as despesas da remuneração do ‘expert’ 

deverão ser integralizadas pelo Município de Lucas do Rio 

Verde.Proceda-se à intimação das partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias.III – 

Portanto, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima que a 

prova emprestada, no caso concreto, contém elementos de informação 

que podem, potencialmente, influenciar no julgamento da lide, como forma 

de prestigiar-se a aplicabilidade dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, com fundamento no conteúdo do art. 372 do Código de Processo 

Civil/2015, DEFIRO a adoção da prova emprestada, produzida no processo 

n.º 1472-93.2015.811.0045, código 105394, que deverá ser utilizada nesta 

demanda.IV – Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36142 Nr: 1168-70.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS MOREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Por conseguinte, devido à ausência de evidências que demonstrem a 

existência de erro material, HOMOLOGO o cálculo de liquidação da dívida, 

representado através do laudo pericial arquivado nas fls. 435/465 dos 

autos, para o fim de DECLARAR LÍQUIDO o saldo no valor de R$ 

19.263,29, na data de 31 de agosto de 2018.DEIXO DE DETERMINAR o 

arbitramento de honorários advocatícios. É que, os honorários de 

advogado, na etapa de cumprimento de sentença, somente são devidos 

quando escoado ‘in albis’ o prazo para fins de quitação voluntária da 

obrigação. O Colendo STJ, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.134.186/RS, 

representativo de controvérsia, consolidou/pacificou esta compreensão, 

ao afirmar que “são cabíveis honorários advocatícios em fase de 

cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o 

prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que 

somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e 

a aposição do ‘cumpra-se’”.Portanto, diante deste cenário, 

considerando-se que a empresa requerida, com relação ao principal, 

efetivou o pagamento voluntário da totalidade da obrigação (fls. 340/357), 

no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, penso que se 

mostra incabível, nesta quadra, a imposição de honorários de 

advogado.Devido à aplicação do princípio da sucumbência e da 

causalidade, CONDENO a empresa requerida no pagamento das despesas 

processuais, experimentadas pelo requerente, no procedimento de 

liquidação de sentença, relativas ao pagamento dos honorários periciais 

(fl. 414), no valor de R$ 1.915,00.Expeça-se alvará de liberação do valor 

dos honorários para o perito nomeado.Expeça-se alvará de liberação, 

referente à quantia em dinheiro correspondente a R$ 21.178,29, em prol 

da exequente. Expeça-se alvará de liberação, referente ao saldo 

remanescente existente na conta judicial, à empresa executada.Intime-se 

a exequente, mediante a expedição de carta guarnecida com aviso de 

recebimento, a respeito da liberação dos valores em dinheiro, realizada 

através da ordem de expedição de alvará.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96153 Nr: 2867-57.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MOBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2867-57.2014.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a observância da regra 

prevista no teor do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119823 Nr: 462-77.2016.811.0045

 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: RAFAEL DOS SANTOS LORENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, JL 

IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:7.691/MT

 Processo n.º 462-77.2016.8.11.0045.

Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e que o perito nomeado Dr. Mario Kaway Filho protocolizou, 

recentemente, pedido em que afirmou não mais ter interesse em realizar 

periciais judiciais, DESTITUO o digno perito Dr. Mario Kaway Filho do 

encargo a ele conferido, e NOMEIO como perito neste processo o ilustre 

médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a perícia no dia 30 de 

janeiro de 2019, a partir das 8h30min. Mantenho o valor dos honorários 

periciais arbitrados anteriormente.

Intime-se o requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, na data agendada para a realização da perícia, compareça no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, 

Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de 

que o requerente seja submetido a perícia.

Intime-se o Estado de Mato Grosso acerca do teor da decisão judicial 

juntada nas fls. 169/170 dos autos, mediante a estrita observância do 

conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005080-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGO DA SILVA OAB - 029.355.941-42 
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(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005080-77.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar, por oportuno, que a regra exposta no art. 37, § 6º da 

Constituição Federal (responsabilidade objetiva) é referente a danos 

causados a terceiros, provocados por agentes estatais, por atos 

comissivos no exercício da função pública. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição 

não-exauriente, que o autor pretende a condenação do Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais 

(pensionamento) advindos da morte de sua mãe, que se suicidou 

enquanto estava presa, utilizando-se da própria camiseta. No presente 

caso, portanto, discute-se a omissão do Estado, referente à ausência de 

conduta necessária para garantir a segurança do indivíduo preso – 

responsabilidade subjetiva, ou seja, é necessária aferição da culpa [cnf. 

TJRS, Apelação Cível Nº 70034244111, Nona Câmara Cível, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 24/03/2010]. Isso significa dizer, 

portanto, que subsiste a necessidade de submeterem-se as 

circunstâncias que envolvem os fatos ao crivo do contraditório e ampla 

defesa, para obtenção de melhores subsídios probatórios visando a 

formar razoável juízo de valor sobre a pretensão do autor em auferir 

pensão alimentícia, detectando-se, ao demais, perigo de irreversibilidade 

da medida. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO DE DETENTA EM 

INTERIOR DE PRESÍDIO. PRETENSÃO DE QUE SEJAM FIXADOS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE SEUS FILHOS. TRATANDO-SE 

DE TUTELA DE URGÊNCIA HÁ NECESSIDADE QUE SEJAM 

DEMONSTRADOS ELEMENTOS QUE INDIQUEM A PROBABILIDADE DO 

DIREITO, BEM COMO QUE O PERIGO NA DEMORA DA PRESTAÇÃO DA 

TUTELA JURISDICIONAL PODERÁ COMPROMETER O DIREITO PROVÁVEL 

DA PARTE, IMEDIATAMENTE OU FUTURAMENTE, CONFORME SE 

DEPREENDE DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE 

NÃO PARECE SER O CASO, AINDA MAIS DIANTE DO FATO DE QUE OS 

ALIMENTOS SÃO IRREPETÍVEIS. MATÉRIA QUE DEMANDA MAIOR 

APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. PRESTIGIANDO-SE OS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRJ, 

Agravo de Instrumento Nº 0050451-68.2016.8.19.0000, Primeira Câmara 

Cível, Relator: Fábio Dutra, Julgado em 21/11/2017). “AGRAVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TUTELA ANTECIPADA. DISPARO 

DE ARMA DE FOGO DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. PLEITO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA 

VEROSSIMILHANÇA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO 

ANTECIPADO. Levando-se em conta os documentos que acompanham o 

presente recurso, não há como afirmar a existência de prova inequívoca 

que convença da verossimilhança da alegada culpa dos réus pela morte 

da mãe dos ora agravantes. Em que pese o ocorrido, entendo prudente 

aguardar a instrução processual, momento a partir do qual a própria Juíza 

de Direito poderá avaliar a conveniência ou não de antecipar total ou 

parcialmente o valor a ser pago a título de alimentos. Tratando-se de 

pedido de deferimento de alimentos provisórios, é crível aguardar a 

instrução, de modo que a parte agravada tenha oportunidade de exercer a 

garantia do contraditório e da ampla defesa, assegurados 

constitucionalmente (art. 5º, inc. LV, da CF), em especial, quanto ao 

cabimento da medida e do seu respectivo quantum. Assim, em sede de 

cognição sumária, não há como ser deferida a medida, cujo exame 

demanda necessária dilação probatória. Hipótese, ainda, em que restaria 

configurada a situação de perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado - art. 273, § 2º, do CPC -, dado o caráter alimentar da verba em 

questão. Precedentes do TJ/RS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” 

(TJRS, Agravo Regimental Nº 70051186112, Nona Câmara Cível, Relator: 

Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 24/10/2012). Por conseguinte, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’), e tendo 

em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida ‘inaldita 

altera pars’, é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de liminar. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, os entes públicos, via de 

regra, não comparecem às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formulam proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, 

a análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 30 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001490-92.2018.8.11.0045. Expeça-se alvará de liberação, 

da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol do exequente, 

registrando-se os dados bancários indicados na petição juntada no evento 

nº 16446581. Intime-se o exequente, mediante a expedição de carta 

guarnecida com aviso de recebimento, acerca da liberação dos valores 

em dinheiro, realizada através da ordem de expedição de alvará [art. 450, 

§ 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o exequente, através do advogado 

constituído, via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a 

executada realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação. Depois, venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 

de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001490-92.2018.8.11.0045. Expeça-se alvará de liberação, 

da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol do exequente, 

registrando-se os dados bancários indicados na petição juntada no evento 

nº 16446581. Intime-se o exequente, mediante a expedição de carta 

guarnecida com aviso de recebimento, acerca da liberação dos valores 

em dinheiro, realizada através da ordem de expedição de alvará [art. 450, 
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§ 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o exequente, através do advogado 

constituído, via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a 

executada realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação. Depois, venham conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 

de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005149-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVERCINDA SILVA DE OLIVEIRA (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):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005149-12.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial constituem 

início de prova documental acerca da qualidade de segurada especial da 

autora, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações do autor e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 

de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004368-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

JONES MARCEL ROMANZZINI OAB - 048.947.101-37 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMINDO BRIZOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004368-24.2017.8.11.0045. Considerando-se a ausência 

de informações a respeito da existência de bens, passíveis de penhora, 

DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema RenaJud, com o 

objetivo de obter informações acerca da existência de veículos em nome 

do executado. Com a juntada do extrato, intime-se o exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001517-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VENTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL OAB - MT0005380A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI MARIA RODRIGUES FELICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001517-12.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud 

e Siel, visando obter informações a respeito do atual endereço da 

executada. Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, 

proceda-se a citação da executada, mediante a expedição de carta 

precatória, registrando-se o referencial de endereço indicado nos extratos 

dos sistemas anexos, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 6744906. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001788-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA MARIA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

ALESSANDRO ROSA DA CONCEICAO AUTOMECANICA - ME 

(EXECUTADO)

ADALTO ROSA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001788-21.2017.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

921, inciso I c/c o art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 

Determino a Suspensão do andamento do processo pelo prazo de 30 

(trinta) dias. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro 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.: 98582 Nr: 4860-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI HOFFMANN, JUREMA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Vistos etc.,

Aportou-se aos autos comunicado do cumprimento da prisão preventiva 

da acusada Jurema da Silva Costa na Comarca de Nova Mutum/MT, 

conforme documentos de fls. 187/191.

 Desta forma, determino as seguintes providências:

a) REVOGO a decretação da suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional (fls. 178/179).

b) Expeça-se Carta Precatória para Comarca de Nova Mutum/MT, a fim de 
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proceder com a intimação da acusada para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser consignado no mandado 

que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar a denunciada se a mesma 

possui advogado constituído e, caso não possua, se tem condições de 

constituir advogado, no mesmo ato, deverá proceder, também, com a 

intimação da acusada para comparecer a audiência de instrução e 

julgamento designada às fls. 178/179.

c) Oficie-se ao Sistema de Gestão de Cadeia para que providência a 

transferência da acusada para a unidade prisional de Lucas do Rio 

Verde/MT.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147442 Nr: 7857-86.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,

1. Da inércia de Defesa

Diante do teor da certidão de fl. 351, intime-se o advogado constituído pelo 

acusado Joel da Silva Santos, Dr. Fabio do Nascimento Silva, via DJE, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação das razões recursais, sob 

pena do pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) salários 

mínimos, conforme preceitua o artigo 265, do Código de Processo Penal. 

No mesmo prazo o advogado poderá apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado de seu defensor, determino a 

intimação do réu Joel da Silva Santos para que informe ao oficial de justiça 

se possui outro advogado ou se não tem condições de arcar com 

honorários advocatícios, caso em que será defendida pela Defensoria 

Pública.

2. Do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pelo Parquet (fl. 323), recebo tal recurso. Outrossim, observo 

que a Acusação apresentou as suas razões recursais (fls. 323/3400), 

bem como a Defesa suas contrarrazões (fls. 343/346).

3. Do recurso de apelação interposto pela Defesa do acusado Joel da 

Silva Santos

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pela Defesa (fl. 342), recebo tal recurso.

Aguarde-se a apresentação das razões recursais pela Defesa do 

acusado. Após, colham-se as contrarrazões recursais do Ministério 

Público.

Em seguida, não havendo preliminares a serem analisadas, nem havendo 

diligências a serem cumpridas, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas sinceras 

homenagens.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005143-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (EXECUTADO)

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005143-05.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 2.811.378,16 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: DU PONT DO BRASIL S A POLO PASSIVO: LEANDRO MUSSI 

e CAREN BERGAMASCHI MUSSI Certifico e dou fé que, com o objetivo de 

encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a parte 

autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 3 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004973-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS PROFETA DA SILVA (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 . 

1004973-33.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 207.384,47 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

SICREDI CENTRO NORTE POLO PASSIVO: ELIAS PROFETA DA SILVA 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 3 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005103-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS MANRIQUE OAB - MT11274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR PEDRO MARASCA (LITISCONSORTE)

VALMIR PEDRO MARASCA (LITISCONSORTE)

 

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 . 

1005103-23.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE POLO PASSIVO: VALMIR PEDRO MARASCA 

VALMIR PEDRO MARASCA Certifico e dou fé que, com o objetivo de 

encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a parte 

autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de 

dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005113-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AMBROSIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005113-67.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 16.791,86 POLO ATIVO: 

SICREDI CENTRO NORTE POLO PASSIVO: FERNANDO AMBROSIO 

ESPÉCIE: [Atos executórios, Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 3 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOELI RAUBER ARIENTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004911-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MENDES BARCELOS (RÉU)

LUCIMAR MENDES BARCELOS - 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 . 

1004911-90.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 107.339,30 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

SICREDI CENTRO NORTE POLO PASSIVO: LUCIMAR MENDES BARCELOS - 

ME LUCIMAR MENDES BARCELOS Certifico e dou fé que, com o objetivo 

de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a 

parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de 

dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004995-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE RUEDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004995-91.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 49.825,30 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

BANCO BRADESCO S.A. POLO PASSIVO: ELAINE RUEDA Certifico e dou 

fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 3 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005086-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR WINTER OAB - PR84082 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005086-84.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 1.804,00 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: COMPANHIA 

DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR POLO PASSIVO: IVO DE 

SOUZA SILVA Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de dezembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005071-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R.F. ISOLAMENTO TERMICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIS OLIVEIRA RODRIGUES OAB - SP216472 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA MURALHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005071-18.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 105.903,78 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: R.F. 

ISOLAMENTO TERMICO LTDA - EPP POLO PASSIVO: CERAMICA 

MURALHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Certifico e dou fé que, 

com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 3 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003823-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE PAULA GAWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR KREIN OAB - MT0007350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PUZISKI (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003800-71.2018.811.0045 ABERTURA DE INVENTÁRIO 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO GAWSKI PUZISKI representado por sua 
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genitora MONIQUE PAULA GAWSKI PUZISKI VISTOS. Recebo o presente 

INVENTÁRIO e nomeio como inventariante MONIQUE PAULA GAWSKI 

PUZISKI, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme dispõe o parágrafo único do artigo 617, do CPC, mediante 

TERMO nos autos. Nos 20 (vinte) dias subsequentes, deverá apresentar 

as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, lavrando-se Termo Circunstanciado, 

observados os termos da regra ínsita no artigo 620, do mesmo Estatuto 

Processual. Depois de apresentadas às primeiras declarações, citem-se 

os herdeiros, a Fazenda Pública para que se manifeste, nos termos do 

artigo 626, do CPC. Junte-se, no prazo de 20 (vinte) dias o comprovante 

de recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis, ou prova da 

isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, declaração esta emitida 

pela agência fazendária. Providencie a inventariante, por ocasião da 

apresentação das primeiras declarações as certidões fiscais atualizadas 

(Fazendas Nacional, Estadual e Municipal). Sem prejuízo, oficie-se ao INSS 

para o encaminhamento de certidão de inexistência de mais herdeiros 

habilitados em nome do De Cujus no prazo de 10 dias. Cumpridas as 

determinações acima, conclusos os autos para deliberação. Após, cite-se 

a ilustre representante da Fazenda Pública Estadual. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de outubro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000129-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO FARIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000129-40.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.938,50 POLO ATIVO: 

Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374, 12 andar, 

BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FRANCINALDO FARIAS DOS SANTOS Endereço: RUA PAINEIRA, 3141, 

CASA, CERRADO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 ESPÉCIE: 

[BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE , para no prazo legal 

dar andamento ao feito requerendo o que entender de direito LUCAS DO 

RIO VERDE, 3 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000034-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERLA TRANSPORTES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEDESCO ORLANDI OAB - RS95999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE MANFIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000034-10.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 30.326,30 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: LUCIANO 

FERLA TRANSPORTES - EIRELI - ME POLO PASSIVO: FERNANDO JOSE 

MANFIO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado(a) do polo ativo, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de 

dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000600-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

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:

CARLOS EDUARDO CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000600-56.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 37.833,77 ESPÉCIE: 

[Citação, Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS EDUARDO 

CARVALHO SILVA Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 232, CENTRO, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) do polo ativo, para no 

prazo legal, se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça LUCAS 

DO RIO VERDE, 3 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15798 Nr: 1731-40.2005.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GILSON SCHAEFER, CELSON LUIS PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVINO ABILIO LUFT, LORY REITER LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO COSTA - 

OAB:19117/GO

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, tendo as 

partes acima indicadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 527/531, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e consequente extinção da presente 

ação.

Assim, verificando que o acordo fora assinado pelas partes, assistidas de 

seus advogados, os quais possuem poderes para transigir, conforme 

procurações encartadas às pp. 08/09, 63, 65, 147/148, 351, 409, 469, 

478v, 534, a homologação de rigor se impõe.

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

efeitos o presente acordo havido entre as partes às pp. 527/531 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por 

sentença.

Retifique-se a capa dos autos e sistema para substituir no polo ativo da 

ação, o falecido Jair Gilson Schaefer, pelo seu espólio, representado pelo 

inventariante, Simone Ines Schaefer, considerando os documentos de pp. 

532/534.

Sem custas remanescentes (p. 31), e honorários conforme pactuado.

Não há restrições judiciais, tão pouco baixas de protestos a serem 

efetuadas no presente feito.

As partes desistiram, do prazo recursal assim, Certifique-se o transitada 

em julgado e cumprida as determinações acima, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37680 Nr: 2717-18.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, Heber Pereira Bastos - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 
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GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, tendo as partes acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 142/143, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e suspensão do processo até o efetivo 

pagamento do valor pactuado.

Pois bem, apura-se que o acordo fora assinado pelo advogado do 

executado, bem como pela advogada da parte exequente, que possuem 

poderes para transigir, conforme procuração e substabelecimento de pp. 

15 e 122, e 39, assim, a homologação de rigor se impõe.

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

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada para o cumprimento 

integral do pactuado, nos termos estabelecidos (pp. 142/143).

Sem custas remanescentes (p. 29), honorários advocatícios da forma 

pactuada.

 Transitada em julgado, certifique-se e aguardem-se os autos em cartório, 

para a comprovação do pactuado, conforme requerido.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113937 Nr: 6079-52.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIO AZEVEDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859/SP

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, tendo as partes acima indicadas.

As partes, conforme petição juntada à p. 73, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e consequente extinção da presente 

ação.

Pois bem, apura-se que o acordo fora assinado pelo advogado do 

executado, bem como pela advogada da parte exequente, que possuem 

poderes para transigir, conforme procuração e substabelecimento de pp. 

20 e 43/46, assim, a homologação de rigor se impõe.

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

efeitos o presente acordo havido entre as partes à p. 73 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por 

sentença.

Sem custas em razão da gratuidade de justiça, honorários advocatícios da 

forma pactuada.

 As partes desistiram do prazo recursal assim, Certifique-se o transito em 

julgado e cumprido as determinações acima, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89863 Nr: 3747-83.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA OLGA DEMBISKI FLECK, ELTON LUAN FLECK, 

ELIVELTON ALAN FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON FLECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MS 2953-A, IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - 

OAB:OAB/MS 12522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar OS FORMAIS DE PARTILHA expedidos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23404 Nr: 1266-60.2007.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R DO VALE JUNIOR E CIA LTDA E OU 

JUNIOR COMERCIO DE TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS VELLOSO 

VIEIRA MARCONDES - OAB:3599-B

 VISTO.

Inicialmente, cumpra-se o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria deverá 

remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que passarem à 

fase de cumprimento/execução de sentença”.

Em seguida, intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, caso não 

o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

Cálculo do valor executado já anexado (p. 354/356).

Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo, o débito será acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado de 10 % (dez 

por cento) (art. 523, §1º, do CPC).

 Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 13367 Nr: 2167-33.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELICIOUS FISH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - 

OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VINICIUS DIOGO 

SHIRMER DE PAULA - OAB:15079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão do feito por 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 921, inciso III, do CPC, conforme requerido pela parte exequente à p. 

121.

Decorrido o período de suspensão, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33649 Nr: 3304-74.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUES & CAETANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias, 

conforme requerido pela parte exequente à p. 68.

Decorrido o período de suspensão, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1480 Nr: 288-98.1998.811.0045
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO L. ALVES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES - OAB:4591-B/MT

 Procedi nesta data, a consulta ao Sistema RENAJUD, porém, não foram 

encontrados veículos existentes em nome do executado, conforme 

informativo anexo.

 Intimem-se a exequente para que indique outros bens passíveis de 

penhora de propriedade do executado, ou requeira o que entender de 

direito para o prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86380 Nr: 175-22.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNA NEVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, DANIELE IZAURA 

DA SILVA CAVALARI REZENDE - OAB:6.057/MT, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão do feito por 30 (trinta) dias, conforme 

requerido pela parte exequente à p. 69.

Decorrido o período de suspensão, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 141653 Nr: 4368-41.2017.811.0045

 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: CINTIA APARECIDA BERTE, MTBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PETRÔNIO PAGANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:9301/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.382, 

KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19.982, KELI DIANA WEBER VERARDI 

- OAB:15985/B, MABEL TIBES DA SILVA - OAB:22.343-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE 

FATO COM DIVISÃO DE BENS C/C ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE EMERGÊNCIA, tendo as partes acima identificadas.

Verifica-se dos autos que as partes transigiram, conforme minuta de 

acordo apresentada às pp. 367/370.

Às pp. 372 e verso, o Parquet manifestou-se favoravelmente pela 

homologação do acordo havido entre as partes.

 Ante o exposto, e, ante a manifestação favorável no Ministério Público 

(pp. 372 e verso), bem como a assinatura da avença pelas partes e seus 

respectivos advogados (pp. 131 e 364), HOMOLOGO os termos do acordo 

entabulado entre as partes (pp. 367/370), para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC.

Sem custas, nos termos do art. 90,§ 3°, do CPC e em razão da gratuidade.

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a Sra. 

Gestora, o trânsito em julgado da presente sentença e arquive-se com as 

baixas de cautela e estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 122627 Nr: 1924-69.2016.811.0045

 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: LINDRINALVA JORDÃO MENEZES, SANTA COCEIÇÃO 

DA SILVA, ADÉZIO VICENTE DE MENEZES, ADEMIR VICENTE DE 

MENEZES, ADELSON VICENTE MENEZES, AGNALDO JORDÃO DE 

MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, em relação à expedição de ofício ao CRI desta 

Comarca.

Expeça-se Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio 

Verde/MT, para que no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a esse Juízo 

cópia atualizada da matrícula n° 28.128, do imóvel objeto da presente 

demanda (p. 48).

Com a resposta e juntada de documentos, voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 140909 Nr: 3955-28.2017.811.0045

 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: MEDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFDS, JDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - OAB:13407, SERGIO 

ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Certifique-se a Sra. Gestora, o decurso do prazo para apresentação de 

defesa pelo requerido MITCHEL DAVID FARIAS DOS SANTOS.

 Certificado o decurso do prazo in albis, fica desde já decretada a revelia 

do requerido e nos termos do que dispõe o art. 72, inciso II, do CPC, 

nomeio curador especial o Dr. SÉRGIO ALBERTO BOTEZINI do Núcleo de 

Prática Jurídica da Faculdade La Salle, a quem se dará vista dos autos 

para os fins de direito.

No mais, manifeste-se a requerente, sobre a informação de p. 48 e 

certidão de p. 56, quanto a não localização da requerida JULIA DOS 

ANJOS PEREIRA.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 140909 Nr: 3955-28.2017.811.0045

 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: MEDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFDS, JDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - OAB:13407, SERGIO 

ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Tendo em vista que a audiência de conciliação restou infrutífera, pela falta 

de citação conforme certidão de p. 42.

Redesigno nova audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 15 

de fevereiro de 2018, às 16h30min.

Cite-se a primeira requerida Sr.ª Julia dos Anjos Pereira, na Cadeia Pública 

de Nortelândia, conforme certidão de p. 42, bem como cite-se o segundo 

requerido Sr. Mitchel David Farias dos Santos, na cadeia na Cadeia Pública 
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da presente comarca, conforme consta na inicial, os requeridos para 

comparecerem à audiência, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data designada, expedindo-se os respectivos ofícios aos Diretores das 

unidades prisionais.

 Intime-se a parte requerente, por meio de suas advogadas (art. 334, § 1º, 

CPC).

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I, CPC).

Não havendo conciliação os réus poderá oferecer contestação, no prazo 

de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelos autores (art. 341 do CPC).

Cumpra-se, às providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005143-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (EXECUTADO)

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005143-05.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTES: DU PONT DO BRASIL S.A – 

DIVISÃO PIONEER SEMENTES. EXECUTADO: LEANDRO MUSSI e CAREN 

BERGAMASCHI MUSSI. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por DU PONT DO BRASIL S.A – DIVISÃO 

PIONEER SEMENTES, em face de LEANDRO MUSSI e CAREN 

BERGAMASCHI MUSSI. Citem-se os executados para pagarem o débito no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo de ID 

n° 16785524 – p. 05, acrescido de juros e correção monetária, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

829, do CPC. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC). A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos serão oferecidos no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do CPC). 

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004986-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004986-32.2018.811.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por VALDECIR ANTONIO BURILE 

contra o BANCO DO BRASIL S.A. Pois bem. Para a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita, em tese, bastaria a declaração exigida no 

art. 99, § 3º do CPC. Em contrapartida, o mencionado benefício é passível 

de indeferimento se presente, prova em sentido contrário à alegação de 

necessidade. Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou 

demonstrada a alegada hipossuficiência da parte autora, assim, determino 

a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte 

autora instrua o feito com cópia de comprovante de rendimento ou suas 

três últimas declarações de imposto de renda ou ainda, outro documento 

que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da necessidade do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Em impossibilidade de 

comprovar os seus rendimentos, proceda ao recolhimento das custas 

judiciais, no mesmo prazo acima aludido. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004988-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004988-02.2018.811.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por VALDECIR ANTONIO BURILE 

contra o BANCO DO BRASIL S.A. Pois bem. Para a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita, em tese, bastaria a declaração exigida no 

art. 99, § 3º do CPC. Em contrapartida, o mencionado benefício é passível 

de indeferimento se presente, prova em sentido contrário à alegação de 

necessidade. Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou 

demonstrada a alegada hipossuficiência da parte autora, assim, determino 

a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte 

autora instrua o feito com cópia de comprovante de rendimento ou suas 

três últimas declarações de imposto de renda ou ainda, outro documento 

que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da necessidade do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Em impossibilidade de 

comprovar os seus rendimentos, proceda ao recolhimento das custas 

judiciais, no mesmo prazo acima aludido. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de novembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005150-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER LAUTERT (REQUERENTE)

ESTELA LAUTERT (REQUERENTE)

MAIKI LAUTERT (REQUERENTE)

MARLI LAUTERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTONIO SCHRAIBER OAB - RS65836 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODOLFO LINDNER (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS LINDNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005150-94.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 30 de novembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005013-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SARTORI PIN PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Ministério Público do Estado do Mato Grosso (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005013-15.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRUNA SARTORI PIN PEREIRA REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

DECISÃO Abra-se vistas ao Ministério Público. Após concluso, com 

urgência. LUCAS DO RIO VERDE, 30 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.: 31514 Nr: 514-58.2010.811.0021

 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: Vanderlei Zamboni, Eloy Lucia Zamboni, Jandir Luiz 

Zamboni, Zélia Maria Lima Zamboni

 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: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença onde fora determinada a realização de perícia contábil.

 Acostado aos autos o laudo pericial, as partes apresentaram 

impugnação, quando então o experto fora instado à manifestar-se.

 Na manifestação de fls. 914/923, o perito prestou alguns esclarecimentos.

 Entretanto, novamente a exequente salientou o não esclarecimento de 

todos os pontos tidos por equivocados na perícia.

 Assim sendo, determino a intimação do Instituto de Perícias Científicas a 

promover os esclarecimentos formulados no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de afastamento do perito e aplicação de multa processual, sem 

prejuízo da imputação do delito de desobediência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2800 Nr: 29-49.1996.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO-MD Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:0000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 (...) Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por 

um ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.Ora, mostra-se muito mais condizente com uma 

dinâmica processual célere, não somente para o Poder Judiciário como 

para os representantes judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos 

arquivados desde já, com a expressa menção de suspensão do prazo 

prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de 

serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias 

quaisquer posteriores movimentações processuais.Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.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.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116007 Nr: 6185-52.2016.811.0021

 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: Nesolme Idene Kober

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico tratar-se de hipótese em que é possível 

ao executado aproveitar o ato de constrição ensejador dos presentes 

embargos de terceiro.

Além disso, factível que o decisum a ser proferido na presente demanda o 

será de modo uniforme para as partes dos embargos, bem como da 

execução, sendo factível o litisconsórcio passivo necessário entre 

exequente e executado.

Nesse passo, proceda a inclusão da executada Cooperativa Agropecuária 

Mista Canarana Ltda. - COOPERCANA, no polo passivo do presente feito, 

citando-a nos termos iniciais para, querendo, responder aos presentes 

embargos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93906 Nr: 3088-15.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leide Daiane Batista de Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leôncio Rodrigues Gomes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:OAB/MT 22.124-A, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:OAB/MT 

22.255/A

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora homologada.Por 

consequência, revogo a prisão civil do executado JOSÉ LEÔNCIO 

RODRIGUES GOMES JUNIOR ficando a cópia da presente decisão 

servindo como ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, devendo o mesmo 

ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que 

permanecer preso.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 
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111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento.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.Fica cópia da presente decisão valendo como alvará de 

soltura/ofício/mandado/carta precatória.Intimem-se as partes.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32139 Nr: 1139-92.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda, Gildo 

Raimundo de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gecivaldo Ferreira de oliveira - 

OAB:37773/GO, Gildo Raimundo de Freitas - OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32139 Nr: 1139-92.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda, Gildo 

Raimundo de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gecivaldo Ferreira de oliveira - 

OAB:37773/GO, Gildo Raimundo de Freitas - OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105578 Nr: 5526-77.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Rebelatto, Maria Cilar Paixão de 

Moraes Rebelatto, Miguel Angelo Rebelatto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105578 Nr: 5526-77.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Rebelatto, Maria Cilar Paixão de 

Moraes Rebelatto, Miguel Angelo Rebelatto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2507 Nr: 2719-36.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ROBERTO PAGLIARINI

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

- OAB:16.691-A/ MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2507 Nr: 2719-36.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ROBERTO PAGLIARINI

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A
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 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de um valor muito pequeno, conforme demonstrativo 

retro juntado, não havendo razão para se determinar a transferência de tal 

importância para a conta única, haja vista que nenhuma satisfação efetiva 

trará à parte exequente.

Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da ínfima 

importância, devendo a parte exequente ser intimada 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 para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93100 Nr: 2419-59.2014.811.0021

 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 Guedes dos Santos

 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:

 Inicialmente, proceda à retificação da numeração de páginas eis que, 

equivocadamente, a partir da fl. 86, contou-se novamente 37 e ss.

 Não obstante, a página 40, encontra-se não numerada, além de haver 

páginas com numerações iguais.

 No mais, compulsando os autos verifiquei que, colacionados os novéis 

cálculos de ambas as partes, a única diferença entre estes cinge-se à 

data de início do benefício e prazo final de atualização, este último, 

notadamente porque os cálculos da exequente foram colacionados em 

data posterior.

 Ainda, factível que razão assiste à exequente quanto à data imputada 

para início dos cálculos, eis que correspondente ao constante do título 

executivo.

 Isso porque, em que pese a sentença de fls. 67/69, devidamente 

transitada em julgado (fl. 78), tenha fixado como data de início do 

benefício, a data do requerimento administrativo, a executada utilizou para 

seus cálculos, a data de ajuizamento da ação (fl. 62), ao passo que a 

exequente utilizou a data do requerimento administrativo (fl. 65).

 Assim sendo, HOMOLOGO os novéis cálculos apresentados pelo 

exequente (fl. 64), para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84108 Nr: 2947-64.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz, Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Moreira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84108 Nr: 2947-64.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz, Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Moreira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6197 Nr: 262-02.2003.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tratorfértil Máquinas Agrícolas Ltda, LUIZ 

REBELATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B, Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:1241876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 (...). É de se reconhecer, por tais razões, que os embargos de 

declaração são um recurso de fundamentação vinculada ou de estrito 

direito, posto que encontram-se expressamente previstas as hipóteses de 

seu cabimento e, evidentemente, somente em tais situações é ele 

cabível.Somente a alegação da hipótese de cabimento é apta para seu 

recebimento - sendo ele tempestivo - já que o recurso em questão 

independe de preparo, nos termos do artigo 536 do diploma adjetivo 

civil.No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na 

verdade a parte não requer a reforma da decisão em razão da existência 

de algum vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas 

tão somente por sua irresignação com o teor e resultado do 

decisum.Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode 

ser verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o 

recurso cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão 

jurisdicional a competência funcional para avaliar se realmente houve error 

in procedendo ou error in judicando.Eventual entendimento fático ou 

jurídico explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser 

revisto no âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior.Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento.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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96920 Nr: 431-66.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ribeiro Borges, Fabio Ribeiro Borges 

Junior, Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Ocorrendo a tempestiva e devida notificação do devedor para o 

pagamento da dívida ou a nomeação de bens à penhora e não tendo ele 

cumprido espontaneamente a obrigação nem indicado bens passíveis de 

constrição, caso é de execução forçada da obrigação.

 Por tal razão, defiro os demais pedidos formulados às fl. 88, por 

conseguinte, determino a penhora de eventuais títulos de crédito da parte 

executada, junto às empresas indicadas pela Fazenda Pública, que 

deverão ser oficiadas a cumprir a presente medida até o valor da dívida 

atualizada.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96920 Nr: 431-66.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ribeiro Borges, Fabio Ribeiro Borges 

Junior, Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208

 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, notadamente os demais pedidos formulados à fl. 

88.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92084 Nr: 1628-90.2014.811.0021

 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: KPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se em 05 (cinco) 

dias, acerca da arguição de incompetência deste Juízo para 

processamento e julgamento da presente demanda.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001009-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EURIPEDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALIXTO GUMIERO OAB - SP224466 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecidos (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001009-07.2018.8.11.0021 AUTOR(A): JOSE 

EURIPEDES DE SOUZA Inicialmente, cumpre consignar que embora não 

indicado na inicial o polo passivo da presente demanda, factível a juntada 

de contestação pelas pessoas de Adriano Ferreira Nogueira, Liliane 

Soares Evangelista, Ogier de Oliveira Lobo Filho e Jadira Alves de Melo, 

que se autointitularam requeridos, comparecendo espontaneamente ao 

feito. Assim sendo, reputo legitimados os acima mencionados para 

figurarem no polo passivo da presente demanda, devendo ser promovidas 

as retificações sistêmicas atinentes. Ainda, considerando que o ato de 

citação cinge-se à cientificação da parte dos termos da ação, reputo-os já 

devidamente citados, eis que já havendo contestação, incontroversa é a 

ciência exigida por lei. Sem prejuízo, factível tratar-se de questão de alta 

indagação, com situações fáticas complexas e cujo mandado liminar ainda 

não foi cumprido. Ante o exposto, por cautela, determino a suspensão 

provisória do cumprimento do mandado de reintegração na posse do bem, 

visando a realização de audiência de justificação. Nesse passo, designo o 

dia 12 de dezembro de 2018, às 14h00min (MT), para a realização de 

audiência de justificação prévia, devendo o autor arrolar tempestivamente 

as testemunhas, caso o rol não conste da inicial. Já tendo ocorrido a 

estabilização processual das partes, autorizo que os requeridos também 

tragam suas testemunhas. Proceda às retificações determinadas em 

relação ao polo passivo da ação e, após, intime-se as partes para 

comparecer à audiência, em que poderão intervir desde que o faça por 

intermédio de advogado. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 30 de 

novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001678-60.2018.8.11.0021

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:

JOAQUIM NEREU CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001678-60.2018.8.11.0021. REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: JOAQUIM NEREU CHAVES 1. Trata-se de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de 

JOAQUIM NEREU CHAVES, ambos qualificados nos autos, visando 

retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento 

das prestações ajustadas. 2. Assim, demonstrados os requisitos legais, 

DEFIRO liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a 

expedição de mandado de busca e apreensão do bem indicado na inicial, 

depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo requerente. 

Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. 3. INTIME-SE 

a parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). Cumprido o item 3, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 
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ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4. DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 03 

de dezembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-74.2011.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDYR DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O 

(ADVOGADO(A))

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Referência: autos n.º 8010124-74.2011.8.11.0021 REQUERENTE: 

JURANDYR DE SOUZA BARROS Deixo de acolher o pedido retro, por 

encontrar-se o feito suspenso, com fundamento no art. 6º, da Lei 

11.101/2005. Aguarde-se em cartório, o restabelecimento da Empresa 

e/ou a respectiva decretação da falência. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELKER MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/01/2019 às 18:15 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: 1000363-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000712-03.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AL FITTI TRANSPORTES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador do Posto Fiscal da Administração Tributária (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000712-03.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: AL FITTI TRANSPORTES LTDA - EPP IMPETRADO: 

COORDENADOR DO POSTO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Visto EM PLANTÃO. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

AL FITTI TRANSPORTES EIRELI contra ato coator do GERÊNCIA DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS da SEFAZ/MT - 

GFPF/SUCIT, visando ordem mandamental para a liberação das 

mercadorias, contendo em seu bojo pedido liminar. 2. A presente ação foi 

impetrada durante o plantão judiciário. 3. Deixo de apreciar o pedido, eis 

que é vedada a apreciação de pedido de liberação de bens em plantão, 

consoante artigo 4º, inciso V, do Provimento nº 10/2016-CM c/c item 1.7.8 

da CNGC-MT c/c artigo 1º, § 3º, da resolução 71 do CNJ, de forma que o 

pedido será apreciado somente após o início do expediente normal, 

quando os autos deverão voltar conclusos. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito Plantonista

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000712-03.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AL FITTI TRANSPORTES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador do Posto Fiscal da Administração Tributária (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000712-03.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: AL FITTI TRANSPORTES LTDA - EPP IMPETRADO: 

COORDENADOR DO POSTO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Vistos. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por AL FITTI 

TRANSPORTES LTDA EPP contra ato coator do CHEFE DO POSTO FISCAL 

HENRIQUE PEIXOTO, visando ordem mandamental para liberação de 

mercadoria, contendo em seu bojo pedido liminar. 2. Alega que foi lavrado 

o termo de apreensão e depósito n. 1138072-8, em decorrência de ato de 

fiscalização. 3. Aduz o impetrante que a apreensão seria ilegal, pois não 

poderia ter sido utilizada como meio coercitivo para recebimento de 

tributos. 4. Requer, ao final, concessão de medida liminar para determinar 

a liberação da mercadoria apreendida. 5. Assim sendo, passo à análise do 

pedido liminar. 6. Debruçando-me mais agudamente sobre o tema, e 

analisando com maior profundidade o teor do enunciado sumular 323 do 

STF, entendo que a aplicação deste refere-se apenas à cobrança de 

tributos anteriores à apreensão. Nesse ínterim, destaco trecho do acordão 

número 53969/2015, o qual corresponde a paradigma para o novo 

entendimento adotado: “Quanto ao verbete nº 323 da Súmula da 

Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, deve ser 

aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como 

meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às 

apreendidas. Desse modo, se a mercadoria encontrar-se 

desacompanhada de nota fiscal, ou de comprovante do diferencial de 

alíquotas (se for o caso); estiver submetida ao regime especial de 

recolhimento de ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se 

verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, 
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a Súmula não incide.” (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 

53969/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). 7. Ao analisar os 

autos, verifico que, consoante o termo de apreensão e depósito n. 

1138072-8, a autoridade coatora, ao lavrar o mencionado TAD, também 

lançou o tributo de ICMS em relação ao contribuinte, ora impetrante, em 

virtude da presente operação de transporte, asseverando, inclusive, que 

o veículo ingressou no Estado de Mato Grosso sem promover parada no 

Posto Fiscal Henrique Peixoto, tampouco o registro no sistema eletrônico 

de passagem, o que justifica a manutenção da apreensão das 

mercadorias e impossibilita ao menos, a princípio, a incidência da Súmula 

323 do STF. 8. Nesse sentido encontram-se as seguintes construções 

jurisprudenciais: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO — 

DOCUMENTO PARTICULAR — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

— NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Inexiste ilegalidade na apreensão 

que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. O documento particular, 

contrato de locação, não constitui prova líquida e certa para o fim de 

impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de submetê-lo 

ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 

Recurso provido (Apelação / Remessa Necessária 112118/2015, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS - 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. 

QUESTÕES FÁTICAS - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa 

cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. A existência de questões 

eminentemente fáticas é suficiente para afastar a liquidez da prova para o 

fim de impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de 

submetê-las ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil. Sentença retificada. (TJMT, ReeNec 37443/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 09/12/2015). 9. Trago a lume construção jurisprudencial 

para corroborar o exposto: REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença 

retificada. (ReeNec 24759/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015) – 

(Sem grifos na redação original). 10. Assim, não resta caracterizado o 

relevante fundamento da demanda, conforme exigido pelo artigo 7º da Lei 

12.016/2009. 11. Ante ao exposto, não vislumbro a presença do fumus 

boni juris, necessário à concessão da liminar pleiteiada. 12. Diante do 

exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à impetrante. 13. RECEBO a 

presente ação, eis que presentes os requisitos necessários. 14. Por 

conseguinte, considerando o teor da decisão proferida pela SEÇÃO DE 

DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

autos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, por intermédio do relator do 

incidente, Desembargador José Zuquim Nogueira, em 15/03/2018, que 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento no território do Estado de Mato Grosso, que versem sobre “a 

legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre 

uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, 

ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime 

cautelar administrativo”, DETERMINO a suspensão do presente processo, 

até o deslinde do feito instalado na Seção de Direito Público do E. TJMT. 

15. INTIME-SE. 16. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000666-14.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES DE ALMEIDA RODRIGUES OAB - MG141891 (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

BIANCA DELGADO PINHEIRO OAB - MG86038 (ADVOGADO(A))

THAIS LAZARO MELO ROCHA ALVES SOARES OAB - MG148710 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000666-14.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A IMPETRADO: 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA Vistos. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A contra ato coator do 

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO, visando ordem 

mandamental para liberação de mercadoria, contendo em seu bojo pedido 

liminar. 2. Indeferido o pedido liminar e determinada a suspensão do feito, 

aportou aos autos pedido de liberação da mercadoria e caminhão 

apreendidos, uma vez realizado o depósito do montante integral do crédito 

tributário objeto do termo de apreensão e depósito n. 1137935-0. 3. Pois 

bem. Malgrado o depósito do montante integral fundamente o pedido para a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso II, CTN), a 

exordial remete à causa de pedir e pedidos respaldados na aplicação da 

Súmula n. 323 do STF, o que ensejou a suspensão do feito. 4. Com efeito, 

entendo que o novo fundamento vindicado, com causa de pedir e dos 

pedidos distintos dos presentes na espécie, implicam na necessidade da 

propositura de nova ação. 5. Ante ao exposto, INDEFIRO o novo pedido de 

liberação da mercadoria apresentado pela parte requerente e mantenho a 

suspensão do feito, cabendo à parte a propositura de nova ação. 6. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000617-70.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO CANDIDO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE OAB - SP208598 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Certidão de Impulso Processo: 1000617-70.2018.8.11.0020; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[PRAZO DE 

VALIDADE, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado. Alto Araguaia - MT, 3 de dezembro de 2018 

IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-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:
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CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Certidão de Impulsionamento Certifico e dou fé que, em 

cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 

53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, encaminho 

os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 5 dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, cujo valor é o 

equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, devendo contatar a 

Central de Mandados da Comarca, via telefone 66-3481-1244, a fim de 

colher a quantidade de quilômetros a serem percorridos, efetuando o 

depósito via guia expedida no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, após comprovar através de recibo original juntado aos 

autos, colimando o cumprimento de mandado. Alto Araguaia - MT, 3 de 

dezembro de 2018. IGOR CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000715-55.2018.8.11.0020

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:

CELIA MARIA PEREIRA DE MENEZES (REQUERIDO)

MAURICIO PEREIRA DE MENEZES (REQUERIDO)

MAURICIO ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000715-55.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MAURICIO PEREIRA 

DE MENEZES, MAURICIO ALVES DE MENEZES, CELIA MARIA PEREIRA DE 

MENEZES Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 3ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE VOTUPORANGA/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 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: 1000717-25.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO & DANTAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000717-25.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REQUERIDO: FRANCO 

& DANTAS LTDA 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000718-10.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE CAMPOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000718-10.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: JULIANE DE CAMPOS MARQUES REQUERIDO: MUNICÍPIO 

DE ALTO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. 

Anteriormente à análise da liminar pretendida, OFICIE-SE ao NAT para que 

apresente parecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Encaminhe-se 

o laudo médico e demais documentos apresentados. 2. Após, voltem-me 

imediatamente conclusos. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92220 Nr: 914-94.2018.811.0020

 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: BBFS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 100635 Nr: 4233-70.2018.811.0020

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO SEVERINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5.847/MT

 Autos n. 4233-70.2018.811.0020 (cód. 100635).

Vistos.

1. Inicialmente, DETERMINO que seja apensado o presente Agravo em 

Execução interposto ao executivo de pena n. 1010-56.2011.811.0020 

(cód. 33473), nos termos na CNGC judicial, in verbis:

“1.684 – Todos os procedimentos que se processarem em apartado 

deverão ser distribuídos, cadastrados, registrados e autuados, 

observados a respectiva competência e as normas do art. 326, da CNGC.

§1º Deverão ser processados, sempre, em autos apartados:
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(...)

X – agravo em execução penal.”

2. Após observada a determinação supra, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade do recurso e FAÇAM-ME conclusos.

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

Alto Araguaia/MT, 12 de novembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 100635 Nr: 4233-70.2018.811.0020

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO SEVERINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5.847/MT

 Autos n. 4233-70.2018.811.0020 (cód. 100635).

Vistos.

1. RECEBO o Agravo em Execução interposto e, por conseguinte, 

INTIME-SE o advogado constituído para a apresentação das contrarrazões 

ao Agravo em Execução, no prazo legal (art. 588 do CPP). Posteriomente, 

mediante correta triagem, à conclusão, para decisão de sustentação ou 

reforma da deliberação prolatada (art. 589, do CPP).

2. INTIME-SE.

3. 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: 8010037-14.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO MONTAGNER OAB - MT20670/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CORTES OAB - MT20381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010037-14.2017.8.11.0020. REQUERENTE: FRANCISCO DO SOCORRO 

CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência do bloqueio indevido de sua conta bancaria, ao tentar realizar 

um saque, com a informação de que seu titular, o autor, estava falecido. 

Em sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve 

qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, é livre a iniciativa do 

banco em contratar. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção 

de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. O art. 344 do CPC 

preleciona: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Mormente tenha ocorrido a audiência preliminar com o regular 

comparecimento das partes, a parte ré deixou de apresentar contestação 

especifica, sofrendo assim os efeitos da revelia. Resumidamente, aduz a 

parte reclamante que teve o saque de valores em sua conta bancaria 

negado pela ré, sob o argumento de que o titular da conta (ele) estava 

falecido. Contudo, há documentos suficientes aos autos demonstrando 

que a medida tomada pela ré fora ilícita, apesar de primar pelo zelo de 

seus serviços prestados. Mormente, portando documento pessoal, boletim 

de ocorrência, não conseguiu o desbloqueio de sua conta bancaria, o que 

somente ocorreu em 19/12/2017, conforme documento demonstrado pela 

ré. Destarte, como a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou 

extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso 

à honra da mesma. Assim, em simples analise, sem a devida resistência, 

vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos 

verificar a ocorrência do dano. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Portanto, comprovada a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Promova a secretaria a exclusão dos patronos Dra. 

Danielle de Oliveira Lancelotti e Kelia Rocha Rezende, ante a revogação de 

mandato realizado pelo autor. 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: 8010093-47.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

3 R TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.G. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA Certidão Processo: 

8010093-47.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 21.054,84; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a parte 

requerente e seu advogado compareceram para audiência nessa data, 

uma vez que a correspondência devolvida aportou-se nesse Juizado após 

o horário da referida audiência, aproveito este ato para intimar o 

requerente para que se manifeste quanto a correspondência devolvida, no 

prazo legal, sob pena de arquivamento. ALTO ARAGUAIA, 3 de dezembro 

de 2018 OLIZELMA DAVID DE SOUZA 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

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89544 Nr: 5247-04.2013.811.0008

 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: EDENILTON GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de benefício assistencial 

ao portador de deficiência proposta por ADEILSON GHIMARÃES DE 

OLIVEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS.

Homologada a desistência do recurso, e considerando os cálculos já 

apresentados pela autora, determinou-se a intimação da requerida para 

manifestar (fls.121).

Devidamente intimada, a Autarquia requerida opôs seu ciente e nada 

requereu (fls.122v).

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, 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$ 7.032,75 referente aos 

valores atrasados e R$ 703,28 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122027 Nr: 2045-77.2017.811.0008

 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: JOSE GONÇALO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81755 Nr: 3461-56.2012.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ERONDINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:OAB/MT 12.922

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

quanto à certifão do oficial de justiça de fl.121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145430 Nr: 8087-11.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA PEIXOTO, JANETE MARIA DE 

SOUZA, PHCDSP, LVCP, PVCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA dos adolescentes PEDRO HENRIQUE 

COSTA DA SILVA PEIXOTO, LUCAS VINICIOS COSTA PEIXOTO e PAULA 

VITÓRIA COSTA PEIXOTO, proposto por JANETE MARIA DE SOUZA e seu 

filho PAULO DE SOUSA PEIXOTO em face de FATIMA DA SILVA COSTA 

(qualificados nos autos).

2. Na inicial juntou os documentos necessários, alegou, em síntese, que os 

adolescentes estão na guarda de fato dos autores e, diante do abandono 

da genitora, pretendem a regularização da situação de fato, a fim de 

garantir a segurança dos adolescentes.

3. Desse modo, afirma a necessidade de regularizar a guarda.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Decido a liminar.

5. De proêmio, processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, CPC).

6. Destaco que se deve procurar sempre a solução que melhor 

corresponda os interesses dos menores, embora a concepção acerca do 

que seja esse melhor interesse esteja longe de ser algo estanque e 

objetivo, ou seja, esse melhor interesse deve ser focalizado nos mais 

diversos aspectos capazes de influenciar no desenvolvimento da criança 

e do adolescente, no seu futuro, na sua felicidade e no seu equilíbrio.

 7. O art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente, leciona que, a 

guarda destina-se a regularizar a posse de fato do menor, quando seu 

detentor obriga-se quanto à prestação de assistência material, moral e 

educacional da criança, além de que a guarda poderá ser deferida 

liminarmente, e, em casos excepcionais, quando fora da tutela e da 

adoção, para atender a situações peculiares ao suprir a falta eventual dos 

pais ou responsáveis.

 8. Assim, em consonância com o dispositivo mencionado acima, tenho 

que o deferimento da tutela antecipada é à medida que se cabe, posto que 

visa resguardar os direitos e interesses dos menores em tela.

 9. Posto isto, DEFIRO a liminar pretendida, concedo a guarda provisória da 

menor Pedro Henrique Costa da Silva Peixoto, Lucas Vinicios Costa 

Peixoto e Paula Vitória Costa Peixoto ao genitor Sr. Paulo de Sousa 

Peixoto, que deverá comprometer em bem cuidar e zelar pelos interesses, 
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prestando-lhe assistência material, moral e educacional, empenhando o 

necessário para o sadio desenvolvimento da criança.

 10. Intime-se a parte autora, para que compareça a secretaria deste juízo 

com a finalidade presta compromisso e assinar o Termo de Guarda 

Provisória, que deverá ser expedido pelo Sr. Gestor Judiciário.

 11. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os 

autos à conciliação.

12. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço 

indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para 

diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, 

estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o advogado 

indicado pela OAB local, em lista de nomeação, arbitrando em seu favor o 

valor de 01 (um) URH a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.

13. Intimem-se as partes para que compareçam a aludida solenidade, 

anotando-se que, em não havendo conciliação, o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da referida audiência 

(art. 335, inc. I, do CPC).

14. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do CPC).

15. Notifique-se o representante do Parquet, para querendo, compareça a 

audiência supramencionada.

16. Ademais, determino a realização de estudo psicossocial in locuo, sem 

aviso prévio, a ser realizado no ambiente familiar dos genitores, devendo o 

laudo ser juntado aos autos no prazo de 30 (trinta) dias.

 17. Com a juntada dos laudos de estudo psicossocial, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

18. Expeça-se o necessário.

 19. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145341 Nr: 8033-45.2018.811.0008

 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: VAGNER MARQUES HOEPPRS, KEILA APARECIDA 

MARQUES HOEPPRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME HOEPPERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a exordial.

Presentes os pressupostos, defiro à autora os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no artigo 98 do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada.

Nomeio inventariante a senhora WAGNER MARQUES HOEPPRS, que 

independente de compromisso, desempenhará o seu encargo (CPC, art. 

664, caput).

Processe-se o arrolamento, providenciando-se:

a) Declaração de herdeiros e bens.

b) Esboço de partilha e/ou pedido de adjudicação;

c) Comprovantes relativos aos bens inventariados, negativas fiscais, bem 

como negativa da receita Federal.

 Após, conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95484 Nr: 4839-76.2014.811.0008

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILVA CIRILO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 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, encaminho comunicado ao DJE a fim de intimar a parte 

requerida, por seu patrono para, no prazo de legal, apresentar suas 

últimas alegações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138531 Nr: 3664-08.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JAILTON DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA EDUKA LTDA - ME, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO - DETRAN 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139247 Nr: 4057-30.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 19.937, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102/PR, PAULO HENRIQUE FERREIRA - OAB:894/PE, PIO 

CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112787 Nr: 3324-35.2016.811.0008

 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: PAULO VITORINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 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 
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apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128241 Nr: 5483-14.2017.811.0008

 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 LINA DE ARRUDA FERREIRA

 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:

 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 quanto ao teor da petição de fls. 

57/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91953 Nr: 2086-49.2014.811.0008

 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: MAXWELL MARQUES SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA 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: GUSTAVO CORRÊA 

RODRIGUES - OAB:OAB/RJ 110.459, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:OAB/SP143.370, MARISTELA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:OAB/RJ 135.132

 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, em função da inexistência da perícia ventilada, impulsiono o 

feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora para, no prazo de 5 dias, 

manifestar a respeito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92711 Nr: 2668-49.2014.811.0008

 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: CICERO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 sobre o petitório 

derradeiro.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144085 Nr: 7315-48.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival da Cruz Dias - 

OAB:19.538/MT

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP e art. 56 e ss da Lei 11.343/06, razão por que o Juízo RECEBE A 

EXORDIAL ACUSATÓRIA ajuizada em desfavor de José Cláudio Vieira dos 

Santos e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 15:20 horas, data única 

disponível.Defeso falar em excesso de prazo na formação da culpa 

porque a prisão é datada de 18/setembro/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. Aliás, os feriados e 

pontos facultativos aprazados para o mês de novembro/2018 (dias 01, 02, 

15, 16, 19 e 20 de novembro/2018), acabaram por comprometer a pauta 

judicial.Demais a mais, além de os prazos não serem computados de forma 

meramente aritmética, não se pode olvidar a suspensão que permeia de 

20/dezembro/2018 a 20/janeiro/2019, conforme art. 220 do CPC e 3º do 

CPP.Ao mais, da prisão até a data em que pautada a instrução terão 

decorridos cerca de 147(cento e quarenta e sete) dias, o que arreda 

qualquer alegação de excesso de prazo.Ademais, cumpre registrar que o 

acusado custodiado já registra condenações executadas neste Juízo – 

GR 1764-58.2016.811.0008 de Código 110077 -, inclusive com regressão 

de regime decretada e, em tese, voltou a atacar o mesmo bem jurídico 

tutelado, o que permanece hígida a necessidade de garantia da ordem 

pública. Aliás, na referida guia de execução a previsão de progressão é 

04/maio/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 145372 Nr: 8048-14.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

DETERMINA-SE QUE O PRESENTE FEITO TENHA TRAMITAÇÃO 

PRIORITÁRIA EIS QUE SE TRATA DE AÇÃO PENAL EM QUE SE IMPUTA A 

PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO E/OU EQUIPARADO, DEVENDO-SE SER 

PROVIDENCIADA A IDENTIFICAÇÃO COM TARJA DIFERENCIADA (ART. 

349-A, CPP) .

I –

 Notifique-se o suspeito Kellvin de Campos Soares Oliveira para oferecer 

defesa preliminar por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Em analogia às previsões do art. 1.373, §3º da CNGC, conste no mandado 

a obrigação de o Oficial de Justiça indagar o acusado se ele pretende 

constituir advogado, ou se pretende a nomeação de advogado dativo ou 

de Defensor Público para o patrocínio de sua Defesa, especificando as 

razões na segunda hipótese, de tudo elaborando certidão o Meirinho.

Transcorrido o prazo sem resposta, conceda-se vista dos autos à 

Defensoria Pública, para oferecimento de defesa prévia, devendo ser 

adotado imediatamente idêntico procedimento, caso desde logo informe o 

acusado que não irá contratar advogado para o patrocínio da defesa.

No tocante à requisição de antecedentes criminais do acusado defere-se 

como postulado pelo Ministério Público.

 II –

 O Juízo homologa a promoção efetuada pelo Ministério Público acerca do 

não oferecimento de denúncia em relação ao crime descrito no art. 180 do 

CPB, eis que não há indícios suficientes de materialidade (fls. 63/64).

INDEFERE-SE o terceiro pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 

76/96), eis que a Defesa não aportou aos autos qualquer fato novo, apto a 

modificar a situação fática, de modo que, subsistindo os requisitos 

autorizadores da prisão, mantém-se a preventiva anteriormente decretada.

 Com o cumprimento integral das presentes determinações, venham os 

autos conclusos para Juízo de recebimento da denúncia.

Ciência ao MPE.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE DE MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 145360 Nr: 8045-59.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIVALDO DA SILVA JOSETTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 Quanto aos supostos e alegados predicados e atributos pessoais do 

atuado, alegados pela Defesa, tais não se mostram sustentáculos para a 

revogação de uma constrição cautelar. Dentre os pressupostos e 

requisitos para a decretação da prisão preventiva expressamente 

previstos na legislação de regência, não há qualquer menção ou mesmo 

impedimento de sua decretação acaso detenha o acusado um bom 

comportamento social e familiar.No mais, conforme reiterada 

jurisprudência, apenas bons predicados não justificam a concessão da 

liberdade quando presentes fundamentos para preventiva, como é o caso 

vertente.É certo que tais supostas qualidades podem – e devem – ser 

analisadas no bojo do processo, mas somente como circunstâncias 

favoráveis quando da aplicação da pena em eventual condenação, o que 

não é o caso do presente momento processual.A doutrina de Guilherme de 

Souza Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal 

Comentado. 8º Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p.627) 

é cristalina ao ilidir tal argumento:“O fato de o agente ser primário, não 

ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um 

alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto 

que essa tem outros fundamentos”.Assim, a prisão preventiva está 

subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, 

permanecem incólumes .Registra-se, por fim, que a dependência 

química/alcoólica do acusado, arguida pela Defesa, não está confirmada 

por meio de laudo oficial, motivo pela qual a substituição da custódia 

preventiva por internação provisória não se mostra razoável.Nesse viés, o 

STJ firmou entendimento no sentido de que a internação provisória do réu 

para tratamento da dependência química “é devida apenas após prova 

pericial concluindo pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade” (RHC 

45.097/MS).Por isso, INDEFERE-SE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA.Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500052-78.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerente 

para manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias Id do documento Determino 

que a Gestora da Secretaria do Juizado certifique sobre a existência da 

gravação da audiência de instrução realizada (Id.144869) e, existindo 

proceda com a juntada nos autos.Não localizada a gravação da referida 

audiência de instrução, com tudo certificado, DÊ-SE vista à requerente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.Sem prejuízo no 

cumprimento da determinação acima, declaro preclusa a juntada do CD e 

de nota explicativa requerido pelo autor em audiência.Após tudo cumprido 

e devidamente certificado, faça os autos conclusos.Intime-se, cumpra-se.. 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-94.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VITORIA FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerente 

da sentença Id 16727984 -do documentoPor estas razões, recomendo a 

extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, §1°, 

da Lei n° 9099/95 c/c 485, III, do NCPC.Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Homologo 

por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95.Publique-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Cumpra-se.. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000693-33.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ OAB - RO5746 (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))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16766199 -Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 

9.099/95. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

Distribuição. Publique-se.Intimem-se. CUMPRA-SE. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000693-33.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ OAB - RO5746 (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))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16766199 -Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 

9.099/95. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

Distribuição. Publique-se.Intimem-se. CUMPRA-SE. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-55.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE MOURA RIBAS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16766221 “ -Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, 

dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000674-27.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DA SILVA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO AUTO POSTO LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16766229 “ -Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, 

dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. . . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-51.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FLAVIO RODRIGUES PAZ (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 16825438. "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 ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número, 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: 1000850-06.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA (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. 

1000850-06.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JORGE DA SILVA Endereço: 

RUA MIAMI, 24, JARDIM PARAGUAI, 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: 21/01/2019 

Hora: 13:00. 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, 3 de dezembro 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: 1000852-73.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE THAISE FALANQUE GONZALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000852-73.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.038,81 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALINE THAISE FALANQUE GONZALES Endereço: Rua 36, 11, QD. 

44, LOTE 11, Jardim das Oliveiras, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA EMANOEL SANTOS COIMBRA, 184, 

Inexistente, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-150 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: 21/01/2019 Hora: 13:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 
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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, 3 de dezembro 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: 1000853-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS GEFRSON GOMES 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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16837714. "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 legível e 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: 1000854-43.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA DE ASSIS CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH MARCAL DOS REIS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 16839681. "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 ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número 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: 1000855-28.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000855-28.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 12.352,76 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JESSE MARCELO CLAUDIO 

MACHADO & CIA LTDA - ME Endereço: Rua João Gregório da Silva, 93-N, 

Comercial, Jardim São João, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JULIANA SILVA DOS SANTOS Endereço: Rua Sebastião 

André de Souza, 756, Itamarati, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 

Senhor(a): JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 21/01/2019 Hora: 13:40. 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. , 3 de dezembro 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 
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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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000800-48.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA BETANIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA CICERA FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE CICERO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000800-48.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 659.684,92; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada 

mais CAMPO NOVO DO PARECIS, 3 de dezembro de 2018 MAYRA 

CORADI BRAGA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS ATA DE AUDIÊNCIA Audiência de Instrução 

Dia 22 de novembro de 2018, às 17h56min. Autos n°: 

1000841-15.2018.8.11.0050 PRESENTES: O Juiz de Direito, a Advogada da 

parte requerente e a parte requerente. AUSENTES: O Advogado da parte 

requerida e o requerido. OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se 

a presença das pessoas acima mencionadas. Ouvida a parte autora Sonia 

Maria de Faria, conforme CD em anexo. A autora requereu a citação das 

menores Emilly Vitoria Alves Lima de Souza e Ingrid Camile de Souza e o 

prazo de 05(cinco) dias, para informar seus endereços. DELIBERAÇÃO: 

Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: “VISTOS ETC... 

Concedo o prazo requerido pela parte autora. Com o aporte expeça-se o 

necessário para ser promovida a citação de Emilly Vitoria Alves Lima de 

Souza e Ingrid Camile de Souza, haja vista que há possibilidade da pensão 

por morte ser dividida. Saem os presentes intimados.” NADA MAIS, 

encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata. . 

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito Marinalva Ramos Rodrigues Sonia Maria 

de Faria Advogada/requerente Requerente CAMPO NOVO DO PARECIS, 

28 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente ANGELA CARLA EINIK 

Assessor do Magistrado SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000840-30.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DIAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS ATA DE AUDIÊNCIA Audiência de Instrução 

Dia 22 de novembro de 2018, às 16h57min. Autos n°: 

1000840-30.2018.8.11.0050 PRESENTES: O Juiz de Direito, a Advogada da 

parte requerente e a parte requerente. AUSENTES: O Advogado da parte 

requerida e o requerido. OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se 

a presença das pessoas acima mencionadas. Ouvida a parte autora Edina 

Dias Santos e as testemunhas Ana Paula Santos de Oliveira, Marina de 

Jesus Ferreira Teofilo e Denice da Guia Maciel, conforme CD em anexo. 

Pela parte Autora foi requerido a juntada de fotografias. A autora requereu 

a citação de Dorotilde Chuli de Lima e o prazo de 05(cinco) dias, para 

informar seu endereço. DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o 

seguinte DESPACHO: “VISTOS ETC... Concedo o prazo requerido pela 

parte autora. Com o aporte expeça-se o necessário para ser promovida a 

citação de Dorotilde Chuli de Lima, haja vista que há possibilidade do 

falecido manter dois relacionamentos amorosos, bem como a possibilidade 

da pensão por morte ser dividida. Saem os presentes intimados.” NADA 

MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata. 

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito Marinalva Ramos Rodrigues Edina Dias 

Santos Advogada/requerente RequerenteAssinado Digitalmente ANGELA 

CARLA EINIK Assessor do Magistrado SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000838-60.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS OAB - MS0010071S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FABIO VALENTE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000838-60.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 214.310,52; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Oitiva]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos 

termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 07/2017-CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por meio de seu 

patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 3 de dezembro de 2018 MAYRA 

CORADI BRAGA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37840 Nr: 1194-19.2011.811.0050

 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
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 PARTE AUTORA: BHMDS, ELZA APARECIDA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal aos requerentes 

do benefício pensão por morte, devido desde o dia 25.03.2018 (data do 

óbito), observado prazo prescricional quinquenal, devendo ser rateada 

entre os beneficiários nos termos do art.77 da Lei 8.213/91.24.Deverá 

incidir sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA a partir de cada 

parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a tese de 

Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017.25.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. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, 

nos termos do Enunciado 178 do STJ.26.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.27.P. I.C.28.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-51.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAMS DECORACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIA NERIS CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS AV. RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

(65) 33822440 Processo nº 1000761-51.2018.8.11.0050 C E R T I D Ã O 

Cert i f ico, que a CP foi  d istr ibuída com o número 

1000272-58.2018.8.11.0100 para o órgão JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BRASNORTE, informações sobre andamento deverão ser 

requeridas naquele Juízo . . CAMPO NOVO DO PARECIS, 3 de dezembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-09.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Cert i f ico que a CP foi  d istr ibuída com o número 

1005183-84.2018.8.11.0045 para o órgão JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE., informação a respeito do 

andamento, deverá ser requerida naquele Juízo. CNP, 03 de dezembro de 

2018 Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-71.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000167-71.2017.8.11.0050 Nome: MARCIA RODRIGUES DA SILVA 

Endereço: RUA ANDIROBA, 226, NE, ALVORADA, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: Av. Brasil s/n caixa postal 151, centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 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, Segunda-feira, 03 de Dezembro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-30.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE VIEIRA FRAUZINO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000646-30.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ELISABETE VIEIRA 

FRAUZINO GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, 

não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ALVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000651-52.2018.8.11.0050 REQUERENTE: EVA ALVES DE SOUSA 
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SILVA REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante 

ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a 

audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência 

para a qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 

9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, 

independentemente de intimação. Isento de custas e despesas 

processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-37.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000652-37.2018.8.11.0050 REQUERENTE: GESSICA MACHADO DA 

SILVA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente 

intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da 

parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos 

termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal 

correrá em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO HENRIQUE GUILHERME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000691-34.2018.8.11.0050 REQUERENTE: CICERO HENRIQUE 

GUILHERME DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente 

intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da 

parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos 

termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal 

correrá em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-81.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000565-81.2018.8.11.0050 REQUERENTE: MARCELO DANTAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000267-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEZERRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FERNANDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000267-89.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: EDUARDO BEZERRA DE 

SOUZA EXECUTADO: ROGERIO FERNANDO SILVA DOS SANTOS Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 15633311 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 
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procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000232-66.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SIMONE ESGANZELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO UBINSKI (EXECUTADO)

LEANDRO LIMA SILVA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000232-66.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: VANUZA SIMONE ESGANZELA 

EXECUTADO: RICARDO UBINSKI, LEANDRO LIMA SILVA DE MORAES 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo 

que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no 

presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e 

devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no Id. 

16042896 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000053-98.2018.8.11.0050. REQUERENTE: NOVANET - PRESTADORA DE 

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 16188851 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETH VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000081-66.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA GORETH VAZ DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por MARIA GORETH DA SILVA em face de BANCO 

BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer 

do procedimento a parte Promovida informou o integral cumprimento da 

obrigação, conforme Id.: 15615339. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 15703985, desde que 

conste no processo instrumento procuratório com poderes para "receber, 

dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000533-13.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000533-13.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: ELIZANGELA PAZ DA SILVA 

EXECUTADO: EDITORA MUNDIAL LTDA - ME Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por ELIZANGELA PAZ DA SILVA em face 

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME, ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 
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feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

16011419). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-73.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA RANZULLA GONZAGA UREL (REQUERENTE)

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))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000669-73.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARCELA RANZULLA 

GONZAGA UREL REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida 

diligência observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao 

conflito existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id. 15892066 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-18.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAESIO FRANCA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000317-18.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LAESIO FRANCA DE ABREU 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos, vejo que a parte Promovente fora devidamente intimado para 

emendar a inicial de acordo com o DESPACHO constante no ID.: 14844371, 

o que, até a presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer 

senão extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO a petição inicial nos termo do artigo 321, parágrafo único, do 

NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-51.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS MACAUBAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZO MARIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ VASCONCELOS OAB - MT5460/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010283-51.2016.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE MARCOS MACAUBAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: ELZO MARIANO DA SILVA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por JOSE MARCOS MACAUBAS DOS SANTOS 

em face ELZO MARIANO DA SILVA, ambas partes qualificadas nos autos 

em epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

15665120). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000551-34.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE FLOR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000551-34.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: GIRLENE FLOR DA SILVA 

EXECUTADO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. Dispenso 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por GIRLENE FLOR DA SILVA em face BTG 

PACTUAL SERVIÇOS S.A., ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

15664984). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010106-58.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO OAB - MT0009882A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFNIT SPORT CONFECCOES & CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

NILVA MARTINS CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010106-58.2014.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: AFNIT SPORT CONFECCOES & CALCADOS LTDA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por H. CARDOSO DE OLIVIERA - ME 

em face AFNIT SPORT CONFECÇÕES & CALÇADOS., ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 15664660). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-36.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SOUZA OLIMPIO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000374-36.2018.8.11.0050. REQUERENTE: WILSON DE SOUZA OLIMPIO 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por WILSON DE SOUZA OLIMPIO JUNIOR em face VIVO S.A., ambas 

partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do 

feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 15664359). Por não promover os 

atos e diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-68.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GEHRING & GEHRING JUNIOR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON MAFFI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000346-68.2018.8.11.0050. REQUERENTE: GEHRING & GEHRING JUNIOR 

LTDA - EPP REQUERIDO: EDERSON MAFFI Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por GEHRING & GEHRING JUNIOR LTDA - EPP em 

face EDERSON MAFFI, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. 

O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a 

parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

15664089). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 
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Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

29 de OUTUBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 29 de OUTUBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-59.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000560-59.2018.8.11.0050. REQUERENTE: VALDEIR MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por VALDEIR MARTINS DE SOUZA em face 

BANCO BRADESCARD S.A., ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

15656371). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

29 de OUTUBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 29 de OUTUBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-26.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DARLLINGTON CASSIO ROMANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000601-26.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DARLLINGTON CASSIO 

ROMANO REQUERIDO: FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

Vistos. Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por DARLINGTON 

CASSIO ROMANO em face de FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora desistiu 

da ação, conforme consta petição constante no Id.: 15402880. Decido. Há 

que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, ainda que após 

regular citação, no âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do 

réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 

485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

29 de OUTUBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 29 de OUTUBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000409-93.2018.8.11.0050 REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE 

CANDIDO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante 

ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a 

audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência 

para a qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 

9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, 

independentemente de intimação. Isento de custas e despesas 

processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 29 de 

outubro de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 29 de outubro de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-46.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000244-46.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS em face 

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL I ambas 

partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do 

feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 14883247). Por não promover os 

atos e diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 
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9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 29 de OUTUBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 29 

de OUTUBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000243-61.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS em face RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 14883151). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 29 de OUTUBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 29 

de OUTUBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-97.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON BRUNO BALBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000508-97.2017.8.11.0050. REQUERENTE: WALLISON BRUNO BALBINO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por WALLISON BRUNO BALBINO SILVA em face 

de VIVO S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora 

desistiu da ação, conforme consta petição constante no Id.: 14828527. 

Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, 

ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, independe 

da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos 

termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 29 de OUTUBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 29 de OUTUBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-59.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000517-59.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ANDRESA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO IBI Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por ANDRESA DA SILVA SANTOS em face de 

BANCO IBI ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora 

desistiu da ação, conforme consta petição constante no Id.: 14828488. 

Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, 

ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, independe 

da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos 

termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 29 de OUTUBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 29 de OUTUBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-74.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000516-74.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ANDRESA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Trata-se de 

ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por ANDRESA DA SILVA SANTOS em 
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face de BANCO BRADESCARD S.A. ambos devidamente qualificados nos 

autos. A parte autora desistiu da ação, conforme consta petição 

constante no Id.: 14828503. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que 

a desistência da ação, ainda que após regular citação, no âmbito do 

Juizado Especial, independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 

do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada 

pela parte autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 29 de OUTUBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 29 

de OUTUBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-94.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILDE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000450-94.2017.8.11.0050. REQUERENTE: CLEILDE ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação proposta por 

CLEILDE ALMEIDA DA SILVA em face de VIVO S.A., ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Promovida 

informou o integral cumprimento da obrigação, conforme Id.: 12977428. 

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Determino a expedição de ofício a CONTA ÚNICA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO, para que informe os valores vinculados ao 

processo nº 1000450-94.2017.8.11.0050. Após, intime-se a Autora, por 

meio dos oficiais de justiça, para que no prazo de cinco dias informe conta 

bancária para expedição do ALVARÁ JUDICIAL, na forma requerida no Id.: 

14515609, e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas 

de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 08 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 08 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-19.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000013-19.2018.8.11.0050. REQUERENTE: VANIA CAVALHEIRO 

MORAES RANZI REQUERIDO: MARIA APARECIDA OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de ação de RECLAMAÇÃO ajuizada por VÂNIA CAVALHEIRO 

MORAES RANZI e ALINE MASSABKI RENSI em face de MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA, ambas devidamente qualificados nos autos. A 

parte autora desistiu da ação, conforme consta na petição inserida no Id.: 

16279942 Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 16 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 16 

de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-27.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO PAULO LAURENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000782-27.2018.8.11.0050 REQUERENTE: GIVALDO PAULO 

LAURENTINO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 

qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de novembro de 

2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 

de novembro de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PETRUCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000415-03.2018.8.11.0050. REQUERENTE: PETRUCIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 
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artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por PETRUCIO PEREIRA DA SILVA em face FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS, ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

16447679). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

16 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 16 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI ROSA FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000440-16.2018.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCIELI ROSA FIGUEREDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por 

FRANCIELI ROSA FIGUEREDO em face VIVO S.A., ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 16469200). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 16 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 16 

de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DALZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

CLEVERSON BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000263-52.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ORLANDO DALZOT 

REQUERIDO: CLEVERSON BARBOSA DA SILVA, BOM FUTURO 

AGRICOLA LTDA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, 

devidamente intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo 

assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da 

ausência da parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente 

intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o 

prazo recursal correrá em cartório, independentemente de intimação. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de novembro de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de novembro de 2018 . Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-06.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON DE ALCANTARA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000861-06.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ALYSSON DE ALCANTARA 

FEITOSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

novembro de 2018 . Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de novembro de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON NICOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000799-63.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AIRTON NICOLETTI 

REQUERIDO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA, MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo 

que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no 

presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e 

devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no Id. 

16356588 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS KNOB BONETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000825-61.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARCOS KNOB BONETI 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id.16412433 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-24.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000821-24.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSUE ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência 

observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito 

existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id.16459088 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000843-82.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANA LUCIA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id.16492007 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-11.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO EVARISTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 221 de 590



CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000602-11.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE BARBOSA DE MELO 

REQUERIDO: DANILO EVARISTO DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id.16505814 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000975-42.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MATOS DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER RODRIGO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000975-42.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JEAN CARLOS MATOS DE 

SOUSA EXECUTADO: JADER RODRIGO DO NASCIMENTO Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id.16624671 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010453-23.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMASUL - INDUSTRIA DE MADEIRAS SUL AMERICANA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010453-23.2016.8.11.0050 REQUERENTE: RODRIGUES & 

ASSIS LTDA - ME REQUERIDO: IMASUL - INDUSTRIA DE MADEIRAS SUL 

AMERICANA LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe 

o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a 

devida diligência observo que as partes transigiram amigavelmente quanto 

ao conflito existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de 

direito disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO 

o acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas 

no Id.16674431 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000052-16.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ORAL CLINICA 

ODONTOLOGICA LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por ORAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME em face de 

ENERGISA MATO GROSSO S/A., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Promovida informou o 

integral cumprimento da obrigação, conforme Id.: 16278864/16278865. Isto 

posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no 

Id.: 16677930, desde que conste no processo instrumento procuratório 

com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-05.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOAQUIM DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000540-05.2017.8.11.0050. REQUERENTE: APARECIDO JOAQUIM DE 

AMORIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por APARECIDO JOAQUIM DE AMORIM em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Promovida informou o integral 

cumprimento da obrigação, conforme Id.: 16295314. Isto posto, JULGO 

EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 16547198, 

desde que conste no processo instrumento procuratório com poderes 

para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-41.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000460-41.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ELIANA DA SILVA GOMES 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação proposta por 

ELIANA DA SILVA GOMES SILVA em face de EMBRATEL – EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A., ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Promovida informou o 

integral cumprimento da obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 16620562, desde que 

conste no processo instrumento procuratório com poderes para "receber, 

dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000454-34.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILTON RODRIGUES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000454-34.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: GENEILTON RODRIGUES SILVA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de Reclamação proposta por GENEILTON 

RODRIGUES SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Promovida informou o 

integral cumprimento da obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 16692831, desde que 

conste no processo instrumento procuratório com poderes para "receber, 

dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-68.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000055-68.2018.8.11.0050. REQUERENTE: SIMONE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por SIMONE PEREIRA DOS SANTOS em face de 

BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Promovida informou o integral 

cumprimento da obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida no Id.: 16059745, desde que conste no processo 

instrumento procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 
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Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001190-18.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PRETO MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001190-18.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JULIANO PRETO MARCONDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT, PROCURADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN MT Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por JULIANO PRETO MARCONDES em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO E OUTROS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

presente ação foi extinta conforme sentença proferida no Id.: 16415337. 

Isto posto, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 16484445 e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-91.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD FINGER (REQUERIDO)

OSCAR CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

SIRIKRIKRI (REQUERIDO)

LOJA USTOP III (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODOLFO CABRAL OAB - SP0168499A (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

LUIZ VIEIRA OAB - SP0143095A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010302-91.2015.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIA MARIA FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: OSCAR CALCADOS LTDA, LOJA USTOP III, 

GOLD FINGER, SIRIKRIKRI Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por MARCIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS em face OSCAR CALÇADOS 

LTDA., ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 16613093). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-76.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELEIA DRUMOND DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000533-76.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: VALDELEIA DRUMOND DE OLIVEIRA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por M. PERNI PAPELARIA – ME em face 

VALDELEIA DRUMOND OLIVEIRA, ambas partes qualificadas nos autos 

em epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

16604977). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-91.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS JOCELEI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000532-91.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: CLOVIS JOCELEI DE OLIVEIRA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por M. PERNI PAPELARIA – ME em face CLOVIS 

JOCELEI DE OLIVEIRA, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. 

O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a 

parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

16604968). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 
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autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-24.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000530-24.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: GILMAR FERREIRA DA SILVA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por M. PERNI PAPELARIA – ME em face GILMAR 

FERREIRA DA SILVA, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 16604950). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA ROBERTA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000534-61.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: TAMARA ROBERTA DE SOUSA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por M. PERNI PAPELARIA – ME em face TAMARA 

ROBERTA DE SOUSA ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 16604942). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-39.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DOS SANTOS FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000529-39.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: DANIELE DOS SANTOS FEITOSA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por M. PERNI PAPELARIA – ME em face DANIELE 

DOS SANTOS FEITOSA ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. 

O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a 

parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

16604786). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ALVES RIBEIRO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000526-84.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: WELLINGTON ALVES RIBEIRO DA CRUZ Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por M. PERNI PAPELARIA – ME em face 

WELLINGTON ALVES RIBEIRO DA CRUZ ambas partes qualificadas nos 

autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado 

em razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar 

prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante 

certidão inclusa (Id.: 16604782). Por não promover os atos e diligências 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 225 de 590



que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, ocasionando a 

paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia 

processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 

de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-09.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA ROCHEMBACK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000434-09.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ADRIANA CARDOSO 

REQUERIDO: VANDA ROCHEMBACK Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por ADRIANA CARDOSO em face VANDA ROCHEMBACK ambas 

partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do 

feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 16604764). Por não promover os 

atos e diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 

de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELE MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000523-32.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: JANIELE MARIA DOS SANTOS Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por M. PERINI PAPELARIA - ME em face JANIELE 

MARIA DOS SANTOS, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. 

O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da 

inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a 

parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

16604755). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-62.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000521-62.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: GENILDO DA SILVA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta 

por M. PERINI PAPELARIA - ME em face GENILDO DA SILVA, ambas partes 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte reclamante. Intimada 

para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 16604744). Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a parte autora abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 

de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000515-55.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: TAMIRES DOS SANTOS Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por M. PERINI PAPELARIA - ME em face TAMRES DOS SANTOS, 

ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento 

regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte 

reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte reclamante 
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quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 16604237). Por não 

promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-92.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEIA BRAGA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000519-92.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: EDNEIA BRAGA DO CARMO Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por M. PERINI PAPELARIA - ME em face EDNEIA BRAGA DO 

CARMO ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 16604234). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-85.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ENY RODRIGUES SIOLIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000513-85.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: MARIA ENY RODRIGUES SIOLIM Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por M. PERINI PAPELARIA - ME em face MARIA 

ENY RODRIGUES SIOLIM, ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

16604227). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIMAR CIPRIANO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000514-70.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: LUZIMAR CIPRIANO COSTA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por M. PERINI PAPELARIA - ME em face LUZIMAR CIPRIANO 

COSTA, ambas partes qualificadas nos autos em epígrafe. O 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 16604213). 

Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000512-03.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: NOELI APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 
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RECLAMAÇÃO proposta por M. PERINI PAPELARIA - ME em face NOELI 

APARECIDA DE OLIVEIRA, ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa. Por 

não promover os atos e diligências que lhe competiam, a parte autora 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-18.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. PERINI PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCIANA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000511-18.2018.8.11.0050. REQUERENTE: M. PERINI PAPELARIA - ME 

REQUERIDO: DIRCIANA DOS SANTOS SILVA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por M. PERINI PAPELARIA - ME em face 

DIRCIANA DOS SANTOS SILVA, ambas partes qualificadas nos autos em 

epígrafe. O prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em 

razão da inércia da parte reclamante. Intimada para dar prosseguimento ao 

feito, a parte reclamante quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 

16604209). Por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. 

Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte 

autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-12.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARA DOS SANTOS PADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001268-12.2018.8.11.0050. REQUERENTE: WILSON LAZARO DE 

REZENDE & CIA LTDA - ME, ZELIA MARIA PEREIRA REQUERIDO: CLEIDE 

MARA DOS SANTOS PADILHA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, vejo que fora 

distribuído erroneamente perante este Juizado Especial, conforme 

manifestação acostada no Id.: 16497080. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei 

nº 9.099/95. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

26 de novembrode 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 26 de novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000208-04.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUZIA APARECIDA SILVA 

MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, vejo 

que a parte Promovente fora devidamente intimado para emendar a inicial 

de acordo com despacho proferido no ID.: 12774915, o que, até a 

presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão 

extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO a petição inicial nos termo do artigo 321, parágrafo único, do 

NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 de NOVEMBRO 

de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 26 

de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-21.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CABRAL DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000278-21.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARLENE CABRAL DE MELO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 
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moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O Promovente alega que vêm 

enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE TELEFONIA 

contratado da empresa promovida, tendo em vista que o serviço de 

internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente inexistente, diante 

da má prestação de serviços pugna ser indenizada moralmente. 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. (negritei e destaquei). 

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. In casu, tenho 

que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais 

acurada (perícia técnica), pois a alegação de ausência de sinal de internet 

relativos a operadora em questão, deverão ser atestados por técnicos 

especializados, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, portanto, vejo assim, a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa. Os Juizados Especiais, foram criados com base no sistema onde a 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam 

fora do seu alcance. A indispensável produção de prova, necessária ao 

pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio deva ser 

processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto, em 

razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade da 

produção de prova pericial, DECLARO a incompetência absoluta deste 

juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na presente ação, 

julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Isento 

de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-08.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARDOSO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000447-08.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOAO CARDOSO LUCAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O Promovente alega que vêm 

enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE TELEFONIA 

contratado da empresa promovida, tendo em vista que o serviço de 

internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente inexistente, diante 

da má prestação de serviços pugna ser indenizada moralmente. 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. (negritei e destaquei). 

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. In casu, tenho 

que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais 

acurada (perícia técnica), pois a alegação de ausência de sinal de internet 

relativos a operadora em questão, deverão ser atestados por técnicos 

especializados, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, portanto, vejo assim, a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa. Os Juizados Especiais, foram criados com base no sistema onde a 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam 

fora do seu alcance. A indispensável produção de prova, necessária ao 

pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio deva ser 

processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto, em 

razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade da 

produção de prova pericial, DECLARO a incompetência absoluta deste 

juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na presente ação, 

julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Isento 

de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000720-84.2018.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCIMAR FERREIRA 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, vejo que a 

parte Promovente fora devidamente intimado para emendar a inicial de 

acordo com certidão constante no ID.: 16762296, o que, até a presente 

data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer senão extinguir o 

processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a 

petição inicial nos termo do artigo 321, parágrafo único, do NCPC e, em 

consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 30 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 30 

de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-81.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMAO CASSIMIRO RODRIGUES MEDINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000953-81.2018.8.11.0050. REQUERENTE: FUNERARIA SAO 

CRISTOVAO LTDA - ME REQUERIDO: RAMAO CASSIMIRO RODRIGUES 

MEDINA Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da 

Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência 

observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito 

existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id. 16764422 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

CPC. Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no 

DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 30 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 30 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DIVINA FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000908-77.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUCINEIDE DIVINA FAGUNDES 

REQUERIDO: PG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 16728934 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 30 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 30 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PANTALEAO DOS SANTOS E CIA LTDA- EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA MORAES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000925-16.2018.8.11.0050. REQUERENTE: PANTALEAO DOS SANTOS E 

CIA LTDA- EPP REQUERIDO: SUZANA MORAES DE ARAUJO Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 16728567 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 30 de 

NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 30 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PANTALEAO DOS SANTOS E CIA LTDA- EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE CAROLINE ANTUNES DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000927-83.2018.8.11.0050. REQUERENTE: PANTALEAO DOS SANTOS E 

CIA LTDA- EPP REQUERIDO: ANNE CAROLINE ANTUNES DO CARMO 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo 

que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no 

presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e 

devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no Id. 

16728554 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 30 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 30 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000437-95.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ANA MARIA RODRIGUES 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por ANA MARIA RODRIGUES ROCHA em face de 

BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Promovida informou o integral 

cumprimento da obrigação, conforme Id.: 16681552/16681553. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 
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EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

16677930, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de NOVEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

27 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELLE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000617-77.2018.8.11.0050. REQUERENTE: KATIELLE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A Promovente 

alega que vêm enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE 

TELEFONIA contratado da empresa promovida, tendo em vista que o 

serviço de internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente 

inexistente, diante da má prestação de serviços pugna ser indenizada 

moralmente. 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. (negritei 

e destaquei). 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. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará 

de uma análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois a alegação de 

ausência de sinal de internet relativos a operadora em questão, deverão 

ser atestados por técnicos especializados, bem como pela Agência 

Nacional de Telecomunicações - ANATEL, portanto, vejo assim, a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa. Os Juizados Especiais, foram 

criados com base no sistema onde a celeridade e a simplicidade devem 

nortear a atividade jurisdicional, conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 

9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e julgamento 

alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando que, 

aquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o deslinde da questão, estariam fora do seu alcance. A indispensável 

produção de prova, necessária ao pleno esclarecimento da questão 

litigiosa, exige que o litígio deva ser processado e decidido perante a 

Justiça Comum. Ante o exposto, em razão da complexidade da causa, 

decorrente da necessidade da produção de prova pericial, DECLARO a 

incompetência absoluta deste juízo para conhecer e julgar os pedidos 

formulados na presente ação, julgando-o extinto com fundamento no artigo 

51, II, da Lei 9.099/95. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de 

NOVEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ERASMO SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000546-75.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUIS ERASMO SENA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O Promovente alega que vêm 

enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE TELEFONIA 

contratado da empresa promovida, tendo em vista que o serviço de 

internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente inexistente, diante 

da má prestação de serviços pugna ser indenizado moralmente. 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. (negritei e destaquei). 

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. In casu, tenho 

que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais 

acurada (perícia técnica), pois a alegação de ausência de sinal de internet 

relativos a operadora em questão, deverão ser atestados por técnicos 

especializados, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, portanto, vejo assim, a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa. Os Juizados Especiais, foram criados com base no sistema onde a 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam 

fora do seu alcance. A indispensável produção de prova, necessária ao 

pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio deva ser 

processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto, em 

razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade da 

produção de prova pericial, DECLARO a incompetência absoluta deste 

juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na presente ação, 

julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Isento 

de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-90.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISAIR GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000448-90.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE ISAIR GODOI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O Promovente alega que vêm 

enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE TELEFONIA 

contratado da empresa promovida, tendo em vista que o serviço de 

internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente inexistente, diante 

da má prestação de serviços pugna ser indenizada moralmente. 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. (negritei e destaquei). 

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. In casu, tenho 

que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais 

acurada (perícia técnica), pois a alegação de ausência de sinal de internet 

relativos a operadora em questão, deverão ser atestados por técnicos 

especializados, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, portanto, vejo assim, a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa. Os Juizados Especiais, foram criados com base no sistema onde a 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam 

fora do seu alcance. A indispensável produção de prova, necessária ao 

pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio deva ser 

processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto, em 

razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade da 

produção de prova pericial, DECLARO a incompetência absoluta deste 

juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na presente ação, 

julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Isento 

de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 26 de NOVEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107455 Nr: 1711-45.2016.811.0051

 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: LCAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a Parte Requerida devidamente intimada, não 

comprovou nos autos o pagamento da dívida, oportunidade na qual 

IMPULSIONO OS AUTOS para parte Requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

 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, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte Exequente, no prazo de 15(quinze) dias, indicar o 

endereço das empresas do executado, no município de Rio Verde-GO, a 

fim de expedir carta precatória para proceder à penhora de chapas de 

ferro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81993 Nr: 1841-06.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, paa 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca da carta precatória devolvida, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117439 Nr: 6070-38.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116779 Nr: 5698-89.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUMA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138936 Nr: 10307-81.2017.811.0051

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

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonildes Rufino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139183 Nr: 10491-37.2017.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Realino da Rocha Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139177 Nr: 10486-15.2017.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Phablo Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24296 Nr: 2253-44.2008.811.0051

 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: Cecília Lavarda Rittes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:

 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, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144780 Nr: 2568-23.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dacir Franklin Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 Autos n° 2568-23.2018.811.0051 - 144780

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que as Partes ajustaram a forma de cumprimento do 

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

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120196 Nr: 1255-61.2017.811.0051

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdO, MABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1255-61.2017.811.0051 - 120196

Guarda

Despacho.

Vistos etc.

NOMEIO o ilustre Defensor Público para atuar na defesa dos interesses 

dos Requeridos.

Assim, ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Defensor Público para que 

requeira o que de direito.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152467 Nr: 5485-15.2018.811.0051

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emmilly Emmanuelly Carvalho de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5485-15.2018.811.0051 - 152467

Remoção de Inventariante

Decisão.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha 

seu parecer no prazo de 10 (dez) dias.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136595 Nr: 9076-19.2017.811.0051

 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: Regina Lucia Leque Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO NABI BEZERRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:20065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9076-19.2017.811.0051 - 136595Liquidação de 

SentençaDecisão.Vistos etc.Dessa forma, conheço os declaratórios para 

sanar a contradição apontada fazendo constar, ao final, a condenação da 

Requerida ao pagamento de R$ 21.236,75 à Requerente.Tais valores 

deverão ser corrigidos conforme consignado na referida 

sentença.Determino a renovação da intimação da sentença.No mais, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 21 de novembro de 2018.André Barbosa 
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Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137820 Nr: 9733-58.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailson Dias Silva, HAdOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, por existência de questão prejudicial, nos termos do art. 313, 

V, “a”, do NCPC, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) 

ano, ou até que se confirme o trânsito em julgado da sentença prolatada 

nos autos da ação previdenciária nº 2211-48.2015.811.0051 – Cód. 

94520, em trâmite nesta Comarca.Decorrido o prazo de suspensão, 

INTIMEM-SE as Partes para que requeiram o que de direito.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 14 

de novembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124349 Nr: 3054-42.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Jordão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3054-42.2017.811.0051 – 124349

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

No mais, CUMPRA-SE o disposto na última decisão, em especial a 

intimação do Executado para que comprovo nos autos a implementação do 

benefício, sob pena de se imporem as penas coercitivas cabíveis.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88608 Nr: 339-95.2015.811.0051

 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: Cristiane Coelho Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Grupo Atame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:8056, 

LEANDRO GÓES DOS SANTOS - OAB:18243/O, Marcus Vinicius 

Gregório Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809, Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos para confirmar a tutela anteriormente deferida e 

CONDENAR os Requeridos à obrigação de fazer consistente em permitir a 

participação da Requerente no referido certame.No entanto, dado o lapso 

temporal transcorrido entre a propositura da ação e o julgamento, 

entende-se que obrigação já foi adimplida.Na forma do art. 85, § 2º do 

NCPC, CONDENO os Requeridos ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios da ilustre Defensoria Pública que atuou em favor 

da Requerente, desde logo arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa, observados, em especial, a baixa complexidade 

da causa.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório por 30 (trinta) dias, eventual manifestação por parte da 

interessada. Em não havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, 

arquive-se definitivamente.P.I.C.Campo Verde/MT, 23 de novembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102807 Nr: 358-67.2016.811.0051

 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: Salvelina Pereira de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 358-67.2016.811.0051 – 102807

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98992 Nr: 3737-50.2015.811.0051

 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: David Bethuel Moraes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

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

OAB:13311/MT

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida 

indicada pela Requerida.CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos 

danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da 

presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.Na 

forma do art. 85, § 2º, do NCPC, tratando-se de causa de pequeno valor, 

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 15% da 

condenação, observando-se, em especial, a baixa complexidade da 

causa.Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao SPC, solicitando a 

exclusão definitiva da inscrição do nome do Requerente, promovida pela 

Requerida em razão do aludido contrato.No mais, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, eventual manifestação 

por parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo 

de trinta dias, arquive-se definitivamente.P.I.C. Campo Verde/MT, 29 de 

novembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96669 Nr: 2922-53.2015.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSdA, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA HAYANNI DE MELO 
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MARTINS - OAB:20016/O, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2922-53.2015.811.0051 - 96669

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca do parecer do Ministério Público.

Após, com ou sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Por fim, CONCLUSOS.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105924 Nr: 1178-86.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Bonnes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1178-86.2016.811.0051 - 105924

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

POSTERGO a análise do pedido de baixa da restrição lançada no veículo 

apreendido para após a citação do Requerido.

No mais, a fim de conferir alguma celeridade ao feito, INTIME-SE o 

Requerente INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu Advogado, para 

que solicite as diligências que entender pertinentes, ou para que requeira 

o que lhe parecer de direito.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

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 Vistos etc. Trata-se de Ação de Recuperação Judicial 

ajuizada por Algodoeira Zandonadi LTDA, devidamente qualificada em 

inicial. Em despacho inicial foi determinada a realização de perícia 

preliminar na empresa requerente e nos documentos acostados, visando 

subsidiar o deferimento da presente recuperação judicial. Realizada a 

perícia, o perito administrador nomeado apontou algumas irregularidades a 

serem sanadas. A empresa requerente manifestou-se, acostando 

documentos requeridos pelo perito e prestando esclarecimentos. O perito, 

então, manifestou-se novamente, informando que foram preenchidos os 

requisitos legais, vez que a empresa está em regular funcionamento e 

alcança os benefícios sociais almejados, gerando até 50 empregos no 

período de safra. Pois bem. Diante da emenda à inicial, e após a realização 

de perícia prévia que possibilitou a verificação sumária da 

correspondência mínima existente entre os dados apresentados e a sua 

realizada fática, passo a análise dos pontos relevantes para o deferimento 

ou não do processamento da recuperação judicial requerida. O artigo 52 

da Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/05), prevê que o Juiz 

deferirá o processamento da recuperação judicial quando estiver em 

termos a documentação exigida no artigo 51 da mesma lei, ressaltando-se 

que esta análise deve ser feita em conjunto com a verificação dos 

requisitos do artigo 48 do mesmo diploma legal. Desta forma, passo à 

análise dos requisitos insculpidos em tais dispositivos: a) Verifico que a 

empresa requerente iniciou suas atividades em 02/01/1997, conforme 

consta da Certidão Simplificada emitida pela JUCEMAT (Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso) que instrui a inicial (Id. 16513397). Assim, 

preenchido o requisito temporal exigido pelo artigo 48, caput, da Lei de 

Recuperação e Falência (02 anos). b) Além disso, a requerente declarou 

que não é falida ou obteve recuperação judicial anteriormente, que não foi 

condenada ou tem como administrador ou sócio controlador pessoa 

condenada por crime previsto na Lei de Recuperação e Falência (Id. 

16513075), restando, a princípio, completamente preenchidos os 

requisitos do artigo 48 de tal Lei. c) A empresa requerente apresentou 

histórico (Id. 16513073), expondo as causas concretas da situação 

patrimonial e das razões da crise econômico-financeira, preenchendo o 

primeiro requisito do artigo 51 da Lei de Recuperação e Falência (inciso I). 

d) Também apresentou as demonstrações contábeis dos últimos 

exercícios sociais (Ids. 16513078, 16513083, 16513087, 16513088, 

16513391, 16513393, 16748429, 16748430, 16748431, 16748432 e 

16748714), preenchendo o requisito do inciso II, artigo 51 da citada Lei. e) 

A relação dos credores, com a descrição completa exigida em lei, foi 

apresentada nos ids. 16513394 e 16513432, satisfazendo o inciso III do 

artigo 51 da Lei 11.101/05. f) A requerente ainda acostou a relação 

integral de seus empregados, com a descrição necessária, no id. 

16513396, preenchendo também o requisito do artigo 51, inciso IV, da Lei 

de Recuperação e Falência. g) O requisito do inciso V foi preenchido com 

a Certidão Certidão Simplificada emitida pela JUCEMAT (Id. 16513397), 

demonstrando a regularidade da empresa no Registro Público de 

Empresas, com a procuração de nomeação dos administradores da 

empresa (id. 16513062) e com a sexta alteração e consolidação do 

Contrato Social (id. 16513064). h) Já a relação dos bens particulares dos 

sócios controladores e administradores da empresa, exigida no inciso VI, 

foi devidamente apresentada no id. 16513398 e 16513401. i) O requisito 

do inciso VII também foi preenchido com a apresentação de extratos 

bancários da empresa (Ids. 16513402, 16513404, 16513405 e 16513407. 

j) A certidão do cartório de protesto de Campo Verde/MT, como determina 

o inciso VIII, foi devidamente apresentada no id. 16513409. k) Por fim, a 

requerente acostou relação subscrita das ações judiciais que figura como 

parte no id. 16513413, preenchendo o requisito do inciso IX. Desta forma, 

conforme documentos apresentados nos autos, as manifestações do 

perito administrador nomeado e a emenda à inicial apresentada pela 

empresa requerente, os documentos acostados aos autos atendem as 

exigências dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/05, de modo a se 

proporcionar ao devedor a alternativa recuperação judicial, para viabilizar 

a superação da situação da crise econômico-financeira exposta, a fim de 

permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego e dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, destarte, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica, que são objetivos do instituto. Sendo assim, presentes em 

Juízo de cognição sumária, nesta fase, os requisitos legais da Lei de 

Recuperação e Falência, defiro o processamento da recuperação judicial 

da postulante Algodoeira Zandonadi LTDA e nos termos do art. 52 da Lei 

de Falências: 1. Nomeio como Administradora Judicial empresa AJI 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita o 

CNPJ sob o nº 25.313.759/0001-55, com endereço sito à Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 2254, Edifício American Business Center, Sala 

1006, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, Cuiabá/MT, fone: (65) 

3027-2886, e-mail: ricardo@ajl.com.br, thiago@ajl.com.br, com as 

incumbências previstas no art. 22 da Lei n. 11.101/05, intimando-se para, 

em 48 (quarenta e oito) horas, prestar o compromisso legal. 1.1) Com 

fundamento no disposto no artigo 24 da Lei n° 11.101/2005, e “observados 

a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do 

trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de 

atividades semelhantes”, fixo a remuneração do Administrador Judicial, em 

R$ 96.762,04 (noventa e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 235 de 590



quatro centavos), equivalente a 3% do valor total dos créditos arrolados 

(R$ 3.225.401,34), observado o limite imposto pelo §1°, do artigo 24, da lei 

de regência; 1.2) Ainda, para fins de remuneração do Administrador 

Judicial, determino a adiantamento de 60% sobre o total dos honorários 

fixados, cujo montante R$ 58.057,22 (cinquenta e oito mil, cinquenta e sete 

reais e vinte e dois centavos) será pago em 24 (vinte e quatro) parcelas 

mensais de R$ 2.419,05 (dois mil, quatrocentos e dezenove reais e cinco 

centavos), levando-se em consideração o prazo médio previsto para o 

encerramento de uma Recuperação Judicial; sendo que o percentual de 

40% restante da verba honorária será liberado após o encerramento da 

Recuperação Judicial, com a prestação de contas e relatório 

circunstanciado previsto no art. 63, inciso I, da Lei 11.101/05; 1.3) 

Ressalte-se, ainda, que poderá ocorrer eventual alteração no percentual 

ora fixado, caso surjam alterações na situação fática da recuperação 

judicial, como complexidade dos trabalhos ou capacidade do pagamento 

das recuperandas. 2) Determino a dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Judiciário ou para o recebimento dos benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no artigo 69 da 

Lei n° 11.101/2005, como prevê o inciso II do artigo 52 da Lei de 

Recuperação e Falência. 3) Declaro, suspensas, nos moldes do artigo 6° 

da lei n° 11.101/2005, pelo prazo máximo de 180 dias (art. 6°, §4°), as 

ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por 

créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, 

permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se 

processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1°, 2° e 7°, do artigo 

6°, referentes a créditos excetuados na forma dos §§ 3° e 4°, do artigo 49, 

todos do mesmo diploma citado, cabendo ao devedor, comunicar a 

suspensão juntos aos juízos competentes (art. 52, §3°, da Lei de 

Recuperação e Falência). 4) Determino, ainda, que a requerente 

apresente, mensalmente enquanto perdurar a recuperação judicial, contas 

demonstrativas, sob pena de destituição de seus administradores (artigo 

52, IV, da Lei n° 11.101/05), bem como que passe a utilizar a expressão 

“em recuperação judicial” em todos os documentos que forem signatárias, 

conforme determina o caput, do artigo 69, da Lei de Recuperação e 

Falência. 5) Expeça-se o edital a que se refere o parágrafo 1°, do artigo 

52, da Lei n° 11.101/2005, que deverá constar: a) o resumo do pedido do 

devedor e desta decisão (art. 52, §1°, inciso I); b) a relação nominal de 

credores, onde se discrimine o valor e a classificação de cada crédito 

(art. 52, §1°, inciso II); c) na advertência acerca dos prazos para 

habilitação e/ou divergências quanto aos créditos relacionados pelo 

devedor, na forma do art. 7°, §1° da Lei n° 11.101/2005. 5.1) Ressalte-se 

que, os credores têm os prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem 

suas habilitações e/ou divergências perante o administrador judicial, 

conforme determina o já mencionado §1°, do artigo 7°, da Lei n° 11.101/05; 

consignando-se, ainda, que os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias, 

para manifestarem sobre o Plano de Recuperação Judicial, a partir da 

publicação do edital previsto no §2°, do art. 7°, ou § único, nos termos do 

art. 55, da referida lei. 5.2) O aludido edital deverá ser publicado no Diário 

Oficial da Justiça, Diário Oficial do Estado, e em jornais de grande 

circulação da sede e filial requerente. 6) Vindo aos autos a relação de 

credores a ser apresentada pelo administrador judicial (art. 7°, §2°), no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do fim do prazo do §1°, do 

artigo 7°, da Lei 11.101/05, publique-se novo edital, para que o Comitê, 

qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, 

apresentem impugnação contra a relação de credores do administrador 

judicial, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 8°, da norma em comento. 

7) Apresentado o plano de recuperação de recuperação judicial, no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta 

decisão, conforme já consignado, publique-se outro edital contendo aviso 

aos credos sobre o recebimento e apresentação do plano de 

recuperação, (art. 53, parágrafo único), consignando-se que os credores 

têm o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem eventual objeção ao 

Plano de Recuperação Judicial (art. 55, caput), contados da publicação da 

relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial (Art. 7°, §2°); 

contados da publicação deste Edital, na hipótese de ainda não haver sido 

publicada a relação prevista no art. 7°, §2°, da lei de regência. 8) Intime-se 

o Ministério Público e, comunique-se, por carta, às Fazendas Públicas 

Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver 

estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n° 11.101/2005). 9) Considerando o 

prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação 

da decisão que concede o Processamento da Recuperação Judicial, nos 

termos do artigo 6°, §4°, da Lei n° 11.101/2005, pelo qual ficam suspensas 

ações e execuções contra o devedor, defiro o pedido formulado para que 

se oficie aos Cartórios Privativos de Protesto de Campo Verde/MT, para 

que se abstenha de lavrar qualquer protesto contra a devedora, bem 

como ao SERASA e SPC, e demais órgãos congêneres, para que se 

abstenham de incluir o nome da requerente, ou caso já tenha incluído, que 

promova a imediata exclusão, com relação aos títulos cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa por conta desta ação. 10) Oficie-se, outrossim, à 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda às 

anotações nos atos constitutivos da empresa requerente, a fim de que 

conste em seus registros a denominação “em recuperação judicial” 

(parágrafo único, do art. 69, da Lei n° 11.101/2005). 11) Finalmente, 

determino que seja cumprido com celeridade as determinações contidas 

nesta decisão e outras que venham a ser proferidas no presente feito, em 

razão dos curtos prazos estabelecidos pela Lei n° 11.101/2005. De outra 

banda, deferido neste ato o processamento da presente recuperação 

judicial, passo à análise da concessão da tutela de urgência pleiteada pela 

empresa requerente, visando que a Rede Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A. se abstenha de efetuar o corte de 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da empresa, em 

razão de débitos pré-recuperação. O CPC prevê a necessidade do 

preenchimento cumulativo de três requisitos para a concessão da tutela 

de urgência em seu artigo 300, a saber: a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito vindicado, também chamado de 

fumus boni iuris (caput); a existência de perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo ou periculum in mora (caput); e a ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º). Compulsando os 

autos, entendo que estão presentes os requisitos, razão pela qual deve 

ser deferida a tutela de urgência pretendida, senão vejamos: A 

probabilidade do direito vindicado consiste no próprio deferimento do 

pedido de recuperação judicial realizado neste ato, já que todas as ações 

e execuções relacionadas à obrigações anteriores à recuperação judicial, 

em regra, estão suspensas, conforme a inteligência dos artigos 6º e 52 da 

lei 11.101/05, abaixo transcritos: Art. 6o A decretação da falência ou o 

deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso 

da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 

inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. [...]. Art. 52. 

Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz 

deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: [...] III – 

ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o 

devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos 

autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §

§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na 

forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei; [...]. Por outro lado, é relevante 

pontuar que a unidade consumidora que está sob a iminência de ter o 

fornecimento de energia interrompido esta localizada no local de 

funcionamento da empresa, pelo que o corte do serviço acarretaria a 

paralização de suas atividades. Ademais, considerando ainda que o débito 

cobrado pela Rede Energisa é anterior a recuperação judicial do 

requerente, verifica-se a impossibilidade da suspensão da energia elétrica 

da unidade consumidora referida. Este é o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo egrégio TJMT, conforme julgados abaixo transcritos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO 

PARA ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE PARA DÉBITOS DECORRENTES 

DE CONSUMO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 

Não se admite a suspensão dos serviços essenciais de energia elétrica, 

em razão de inadimplência decorrente de faturas referentes ao consumo 

anterior ao pedido de recuperação judicial, uma vez que tal corte 

acarretará evidente prejuízo à atividade da empresa recuperanda. 

Precedente: “Conforme precedentes jurisprudenciais, não é passível de 

suspensão do fornecimento de energia elétrica a empresa em 

recuperação judicial. Contudo, referida vedação aplica-se a débitos 

anteriores ao pedido, ou seja, os débitos futuros, oriundos de consumo 

após a data do pedido de Recuperação Judicial devem ser regularmente 

adimplidos, sob pena de interrupção do fornecimento de energia elétrica.” 

(AI 21353/2011, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2012, 

Publicado no DJE 08/05/2012) (TJMT - SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, 

Publicado no DJE 05/02/2018) (grifei). RECURSO DE AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA À EMPRESA 

RECUPERANDA – INADMISSIBILIDADE DO CORTE DE FORNECIMENTO 

APENAS QUANDO DECORRENTES DE DÉBITOS ANTERIORES AO PEDIDO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUESTIONAMENTO DOS VALORES DAS 

FATURAS – AUSÊNCIA DE AÇÃO DISCUTINDO A ORIGEM DO DÉBITO – 

LEGALIDADE DO CORTE – PRECENDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO 

- DECISÃO REFORMADA. Conforme precedentes jurisprudenciais, não é 

passível de suspensão do fornecimento de energia elétrica a empresa em 

recuperação judicial. Contudo, referida vedação aplica-se a débitos 

anteriores ao pedido, ou seja, os débitos futuros, oriundos de consumo 

após a data do pedido de Recuperação Judicial devem ser regularmente 

adimplidos, sob pena de interrupção do fornecimento de energia 

elétrica.Na hipótese, observa-se que o inadimplemento da empresa 

Recorrida corresponde às faturas dos meses de dezembro/2011 e 

janeiro/2011, ou seja, débitos originados após o deferimento do pedido de 

Recuperação Judicial que ocorreu em 05/11/2010, o que demonstra a 

legalidade da suspensão do fornecimento de energia.Considera-se legal a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do 

inadimplemento da empresa consumidora devidamente notificada, 

conforme previsto no art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95. (TJMT - AI 

21353/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2012, Publicado no DJE 

08/05/2012) (grifei). Aliás, o perigo da demora é evidente, residindo 

justamento no fato da unidade consumidora localizar-se no local onde 

estão concentradas as atividades da empresa em recuperação, fator que 

torna a energia elétrica como crucial para a continuidade das atividades. 

Ademais, o instituto da recuperação judicial tem como objetivo dar a 

oportunidade ao empresário para que restabeleça as suas funções e dê 

continuidade aos seus negócios, sendo assim, permitir a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica do requerente daria ensejo a paralisação 

das atividades exercidas na unidade consumidora e por consequência 

estaria obstando o requerente de atingir o objetivo perseguido pela 

recuperação judicial. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - 

PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

REJEITADAS - PROIBIÇÃO DO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A litispendência 

implica a identidade de ações, ou seja, que as demandas tenham as 

mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Uma vez 

desatendidas tais exigências, não há falar em litispendência. A 

recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 

social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da Lei nº. 11.101/05). 

Conforme precedentes jurisprudenciais, não é passível de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica a empresa em recuperação judicial. (TJMT 

- AI 102405/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/02/2011, Publicado no DJE 

24/03/2011) (grifei). Por fim, está ausente o perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, pois após eventual revogação da tutela de urgência é 

plenamente o retorno à situação fática anterior à concessão. Desta forma, 

constatado a presença cumulativa dos requisitos do artigo 300 do CPC, 

defiro a medida liminar pleiteada pela parte requerente e, em 

consequência, determino: a) Que a Rede Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A se abstenha de efetuar o corte do 

fornecimento dos serviços de energia elétrica apenas com relação a 

débitos contraídos antes do deferimento do pedido de recuperação judicial 

(03/12/2018), relativos a UC n. 6/185510-5. Caso já tenha ocorrido o corte 

de energia, determino o imediato restabelecimento do serviço, sob pena de 

multa diária, devendo a Distribuidora proceder a cobrança da dívida pelos 

meios ordinários; b) Expeça-se ofício a Rede Energisa Mato Grosso no 

endereço constante nos autos para cumprimento desta decisão. 

Esclareço, que o referido ofício poderá ser retirado dos autos pelo 

requerente, desde que, comprove a comunicação da Energisa, com a 

devida juntada do protocolo de comunicação no processo. 

Oportunamente, expeça-se alvará dos valores depositados no processo a 

título de honorários periciais ao perito ora nomeado. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao MPE. Campo Verde/MT, 03 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106908 Nr: 1531-29.2016.811.0051

 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: Lindinalva Jordão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de pensão por 

morte à requerente LINDINALVA JORDÃO, no valor mensal 

correspondente a 100% do salário de benefício do instituidor, a partir do 

requerimento administrativo (10.04.2014). Sobre as prestações em atraso 

deverão incidir juros de mora e correção monetária de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal.Em cumprimento ao Provimento n.° 20/2008 – CGJ, para melhor 

auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados 

necessários à implantação do benefício em favor da parte 

requerente:Nome da segurada: LINDINALVA JORDÃOGenitora: Maria de 

Lourdes Pereira CPF nº. 301.169.539-34.Endereço: Estância João Batista, 

Assentamento Dom Osório Stoffel, Município de Campo Verde - 

MT.Pis/pasep: 1.139.685.301-9.Benefício Concedido: Pensão por 

morte.RMI - Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício do 

instituidor.DIB - Data do início do Benefício: data do requerimento 

administrativo.DIP – Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar 

do trânsito em julgado da presente sentença.Prazo para cumprimento da 

sentença: 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da presente 

sentença.CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL no pagamento dos honorários advocatícios, em favor da 

causídica da autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o 

momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 85 do NCPC e Súmula 

111/STJ) ,  ISENTANDO-O do pagamento  das  cus tas 

processuais.Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

ENCAMINHE-SE o processo à instância superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112063 Nr: 3407-19.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael de Arruda Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERASMO GONÇALO DE 

SOUZA - OAB:21089/O

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. Erasmo Gonçalo de Souza acerca da 

data designada para audiência de instrução ma Comarca de Araucária/PR, 

como sendo; dia 01/03/2019 às 16h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 150858 Nr: 4952-56.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramos Policena Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fátima Borges de Lima - 

OAB:OAB/GO 15.083

 Autos n° 4952-56.2018.811.0051 (150858)

Carta Precatória
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Despacho.

Vistos etc.

Diante do teor da certidão retro, DESIGNO audiência para inquirição da 

testemunha PASTOR WILSON DENANTES para realizar-se no dia 30 de 

janeiro de 2019, às 16h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155174 Nr: 6529-69.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberton Ferreira Freitas, Claudevan Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Levi Moroz - OAB:

 Recolher-se em sua residência das 22h às 06:00 horas, bem como 

feriados e finais de semana, salvo por motivo de trabalho, estudo ou culto 

religioso;II) Não frequentar boates, bares, casas de prostituição e afins; III) 

Comparecer a este Juízo até o dia 10 (dez) de cada mês, justificando suas 

atividades e comprovando seu endereço, além de não se ausentar da 

Comarca por mais de 20 (vinte) dias sem expressa autorização deste 

Juízo.IV) Não cometer novos delitos, sob pena de regressão para regime 

mais gravoso.V) Não fazer uso de substâncias ilícitas.VI) Comprovar 

trabalho lícito no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data.As 

condições acima expostas deverão ser integralmente obedecidas até o 

cumprimento total da pena em que o apenado foi condenado.Advirta-se ao 

recuperando que o descumprimento das condições e requisitos exigidos e 

impostos para o regime aberto autorizará a regressão para o regime mais 

rigoroso, a teor do art. 118 da LEP.Outrossim, em caso de mudança de 

endereço e/ou dados pessoais (ex.: telefone) existentes no processo 

deverá ser imediatamente comunicado nos autos, sob pena de serem 

considerados como válidos aquele anteriormente declarados pelo 

recuperando.O recuperando deverá dar inicio ao cumprimento das 

condições acima expostas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 

em que foi intimado desta decisão.Ressalto que o oficial de justiça deverá 

intimar o Recuperando das condições impostas, advertindo-o das sanções 

previstas para o caso de descumprimento.EXPEÇA-SE o competente 

mandado de intimação no último endereço declarado nos autos, qual seja, 

Assentamento Taperinha, Fazenda Costa da Serra, Zona Rural, Campo 

Verde- MT (p. 43 – processo montado).Certifique-se e dê-se ciência as 

partes.INTIME-SE o Advogado do réu, DR. LEVÍ MORÓZ, via 

DJE.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 22 de novembro de 2018.Caroline Schneider Guanaes 

SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000558-23.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON HENRIQUE COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora, na pessoa de seu procurador, para no prazo legal, se 

manifestar da penhora negativa, acostada aos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000150-66.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora na pessoa de seu procurador, para, no prazo legal se 

manifestar da penhora negativa acostada aos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010861-45.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora, na pessoa de seu procurador para, no prazo legal se 

manifestar da penhora negativa acostada aos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011149-90.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR DARTORA RIBEIRO 03635948179 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIN GONCALVES DA SILVA 61694495272 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora na pessoa de seu procurador, para, no prazo legal se 

manifestar da penhora negativa acostada aos autos. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FROZZA PORT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 10001379-90.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O Requerido 

interpôs agravo de instrumento na Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, no 

qual foi indeferido o efeito suspensivo. MANTENHO na íntegra e pelos 

seus próprios fundamentos a decisão atacada. Outrossim, as informações 

foram enviadas nesta data, via malote digital. No mais, apresentada a 

contestação, intime-se a Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal. Após, tornem os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução ou julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 03 de dezembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1001091-45.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 

10.131,31; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. 

Ato contínuo, impulsiono o feito e intimo a parte recorrida para apresentar 

suas contrarrazões. CAMPO VERDE, 3 de dezembro de 2018 EVERTON 

ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE 

- MT - CEP: 78840-000 TELEFONE: (66) 34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora na pessoa de seu procurador, para, no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso acostado aos autos. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE PEREIRA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MACEDO PERUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/02/2019, 

às 15h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDO GUSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS RIBEIRO BORGES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/02/2019, 

às 14h40min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABNER LOPES GENTILIN OAB - SP377564 (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))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUZA LOPES (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:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora, na pessoa de seus procuradores, para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE VIEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsionamento Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para no, 

prazo de 5 (cinco) dias, informar endereço atualizado da parte requerida 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO CIDADE ALTA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DAVID RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 
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comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 18/02/2019, 

às 15h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001603-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a certidão negativa do 

Oficial de Justiça encontrada no ID 16539748, ou requer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIULEY MENEZES DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a certidão negativa do 

Oficial de Justiça encontrada no ID 16370701 ou requeira o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010900-42.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte requerida, na pessoa de seu procurador, para, no prazo legal, 

apresentar os dados bancários para confecção do alvará, a fim de se 

restituir o valor penhorado. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-43.2018.8.11.0029

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:

MAGDA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

M. A. DA SILVA - TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DRA CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - MS12002, para que providencie(m) o depósito da Diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57401 Nr: 2638-77.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON AUGUSTO FOSCH, SONIA BACHES FOSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA DIFERENTE VEÍCULOS 

BARRA DO GARÇAS-MT, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ACE 

SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105, Eloir José Londero - OAB:41.608/GO, MÁBILY CRISTINA 

FELIPE DE SOUZA - OAB:43949/GO, SANDRA MARA FERREIRA DE 

ALMEIDA MARTINS - OAB:42809/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Silveira - 

OAB:29.005/DF, Dianaru da Silva Paixão - OAB:10105, Eurípedes 

Ferreira Martins Júnior - OAB:20.393/MT, JÚLIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13.329-A, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - 

OAB:12142

 Vistos,

 Diante da impossibilidade de vinculação dos valores depositados 

judicialmente (fls. 760), bem como pelo fato do comprovante de depósito 

apontar favorecido diverso, além de eventual impossibilidade de 

comparecimento das partes, tendo em vista a data próxima, determino a 

intimação do perito nomeado para indicação de nova data e horário para 

realização dos trabalhos periciais.

 Com a informação, intimem-se as partes para ciência da nova data.

 Sem prejuízo, intimem-se os causídicos da requerida General Motors do 

Brasil Ltda para que efetive o depósito dos valores referente aos 

honorários periciais na conta judicial deste Juizo.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48808 Nr: 1056-76.2015.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Leandro Pereira Faria, Agrícola Lopes Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7.216/MT, Edson Rocha - OAB:3669-A, Hermes Bezerra da Silva 

Neto - OAB:11.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 Vistos, etc.

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Uma vez que já certificado o trânsito em julgado às fls. 271, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47765 Nr: 463-47.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 
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ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Lopes Faria, Marcio Leandro Pereira 

Faria, Walter Lopes Farias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT, Rafael 

Abdala Carvalho - OAB:17.041/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 Vistos, etc.

 Antes de analisar o pedido de fls. 155, intime-se a parte exequente para 

que traga aos autos o valor atualizado do débito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50249 Nr: 1872-58.2015.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA MULTIAÇO LTDA ME, ANDRE BORGES, 

GABRIEL BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de realização de perícia contábil requerido pela parte 

autora e, dada a complexidade das operações necessárias à identificação 

dos valores devidos, nomeio como perito ALDO NUSS, contador, endereço 

na Rua Campo Erê, 387 E, bairro Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT, celular 

(065) 99646-2728.

 Intime-se o perito nomeado de seu múnus, bem como para que apresente 

a proposta de honorários.

Sendo apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte autora 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo desde já, 

que os honorários periciais serão suportados pela parte que requereu, 

conforme preconiza o artigo 95 do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para decisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17958 Nr: 1181-88.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO BROETTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos,

 Intime-se o exequente para que, querendo, apresentem resposta à 

impugnação de fls. 290/297.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000488-38.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO MUHLBEIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000488-38.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

NELIO MUHLBEIER RÉU: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Vistos, 

etc. Defiro a gratuidade da justiça, eis que vislumbro a presença dos seus 

requisitos. Cite-se a Autarquia Federal ré, nos termos do artigo 247, inciso 

III, do diploma adjetivo civil para, querendo, oferecer resposta no prazo 

legal (artigo 180 do Código de Processo Civil). No mesmo ato, deverá a 

parte ser cientificada de que caso tenha proposta de acordo para com o 

presente feito, deverá ofertar em preliminar na própria contestação, 

salientando-se que a apresentação de proposta de conciliação não induz 

à confissão. Por fim, nos termos do artigo 438, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito administrativo da 

parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

cópia de todo o procedimento administrativo que culminara com a negativa. 

Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a possibilidade do 

envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o caso, certificar o 

respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel do que consta 

em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos termos do artigo 

438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi 

dada pela lei n.º 11.419/0 6. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 08 de 

novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000546-41.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY MENDONCA DIAS (REQUERIDO)

RODRIGO JUAN FLAVIANO VIEIRA (REQUERIDO)

DJALMA FLAVIANO VIEIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, 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 após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000551-63.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. LUIZ ARALDI ALVORECER TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR o advogado do polo ativo, nos termos da r. Decisão, 

ID. 16644440, para que se proceda o recolhimento das custas 

processuais, bem como, 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 após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000557-70.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIM SCHNEIDER RASLAN OAB - MG0080722A (ADVOGADO(A))

GIOVANNI CAMARA DE MORAIS OAB - MG77618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GONTIJO SALIBA (REQUERIDO)

POUSADA NASCENTE DO XINGU LTDA (REQUERIDO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, 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 após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000318-66.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BROETTO SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (RÉU)

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000318-66.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): NEUSA BROETTO SIQUEIRA RÉU: INSS, 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL Vistos. Em atenção do petitório de Id. 

16636800, intime-se a parte autora para apresentação de réplica. 

Decorrido o prazo para manifestação, “in albis”, certifique-se a secretaria. 

Intime-se por Dje. Cumpra-se. Canarana, 03 de dezembro de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000300-45.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Vilas Boas (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000300-45.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

MARCOS ROBERTO RÉU: SERGIO VILAS BOAS Vistos. Ante a juntada de 

informações de Id. 16825717, cientifiquem-se as partes da decisão 

proferida em grau recursal. No mais, mantenho a decisão anterior por 

seus próprios fundamentos, cumpra-se o determinado pelo E.TJMT. Em 

seguida, retornem os autos conclusos para análise dos pedidos 

pendentes. Intimem-se por Dje. Cumpra-se. Canarana, 03 de dezembro de 

2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44436 Nr: 751-29.2014.811.0029

 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: Arlindo Cancian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Querência Comércio de Máquinas Agricolas 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Jácob - 

OAB:11.414/MT

 Vistos.

Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (art. 

133 e seguintes, CPC) em que ARLINDO CANCIAN move em face da 

empresa QUERÊNCIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRISOLAS LTDA.

 É o relatório. Decido.

Determino a suspensão dos autos, nos termos do artigo 134, §2º do 

Código de Processo Civil.

Cite-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze dias) manifestar-se 

e requerer a produção das provas cabíveis, nos termos do art. 135 do 

Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze), 

manifestar-se no que entender de direito.

Independentemente de manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49072 Nr: 1233-40.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ BEÉ, LEONIR BELMIRO BEÉ, 

CAMILA SCHARLAU BEÉ, IVANDA GHENO BEÉ, PATRÍCIA BEÉ VITALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante dos documentos juntados às fls. 138/148, indefiro o pedido de fl. 

153.

No mais, determino a intimação do exequente para atualização do débito.

Em seguida, retornem os autos para análise do pedido de fls. 154/155.

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42958 Nr: 1855-90.2013.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arno Volnei Guntzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Máquinas Agrícolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por considerar que as intimações não foram efetivadas por insuficiência 

na indicação do endereço dos sócios (fl. 91/v°), indefiro o pedido de 

citação por edital.

 Intime-se o exequente para que se manifeste, no prazo de quinze dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1601 Nr: 37-31.1998.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bergamaschi & Cia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sajunior Lima Maranhão - 

OAB:6356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Elpidio Alves Filho - OAB:5.063-A

 Vistos.

Diante da manifestação de fl. 204, vista dos autos ao exequente para que 

se manifeste no prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias, sob 

pena de arquivamento provisório do feito.

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57345 Nr: 2624-93.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA IORA

 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:
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 Vistos.

Trata-se de ação de ação previdenciária em que HILDA IORA move em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, já qualificados no 

encarte processual.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da requerente 

veiculando pedido de desistência da demanda (fl. 106 e fl. 111).

Ciente da desistência, o requerido nada se opôs, conforme se infere à fl. 

107/v°.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o requerente informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, deve este processo ser extinto sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pelo autor e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59655 Nr: 805-87.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALPIZZOL & CIA LTDA, Rodrigo de Oliveira 

Almeida, DALLYLA BIER DALPIZZOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apesar de haver informado o valor atualizado do débito (fls. 58/59), o 

banco exequente nada manifestou acerca do prosseguimento do feito.

 Assim sendo, renove-se a intimação deste para que, no prazo de quinze 

dias, manifeste-se no prosseguimento do feito.

 Em seguida, certifique-se a secretaria.

 Transcorrido o prazo “in albis”, desde logo, determino a remessa dos 

autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação.

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62820 Nr: 2599-46.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, RODRIGO 

FURLAN FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RODRIGUES BRANDÃO 

- OAB:44320

 Vistos.

Trata-se de ação de ação declaratória de inexistência de débito em que 

J.A.F. Ferreira Alimentos Eireli move em face de Noma Brasil S.A, já 

qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 216/229).

É o relatório. Decido.

 A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUO o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” 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.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67161 Nr: 1599-74.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA CRISTINA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de busca e apreensão em que Bradesco 

Administradora de Consórcio Ltda move em face de Keila Cristina 

Camargo, já qualificados no encarte processual.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da requerente 

veiculando pedido de desistência da demanda e cancelamento de 

restrição de veículo (fl. 21).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo do exequente, não 

sendo o caso sequer de concordância do devedor, a medida que se impõe 

é o seu acolhimento, consoante o art. 775 do Código de Processo Civil .

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pela parte exequente e, por conseguinte, 

EXTINGUO o processo sem a análise do mérito da execução, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC.

No mais, indefiro o pedido de liberação do veículo, por considerar ausente 

de restrição judicial.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48946 Nr: 1151-09.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON DOS SANTOS ROVEROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLUEFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Geraldo do 

Nascimento - OAB:152146/SP

 Vistos.

 Trata-se de ação de indenização por danos morais, com pedido de 

sustação de protestos e pedido liminar em que Ederson dos Santos 

Reveroto move em face de Bluefactor Fomento Mercantil LTDA.

 Houve sentença às fls. 72/76, a qual julgou parcialmente procedente os 

pedidos iniciais, a fim de determinar o cancelamento de protesto e 

condenar o requerido ao pagamento de danos morais.

 Houve interposição de apelação, a qual fora desprovida (fls. 107/110).

Em seguida, houve interposição de recurso especial, no qual fora negado 

seguimento, ante o não pagamento de custas (fl. 138).

Devidamente cientes dos julgados (fl. 149), o requerente manifestou pela 

certidão de trânsito em julgado da decisão de fls. 72/76. O requerido 

quedou-se inerte.

É o relatório. Decido.

 Defiro o pedido de fl. 150, a fim de ser certificado o trânsito em julgado da 

decisão de fls. 72/76.

 No mais, inexistindo pedidos a serem analisados, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Certifique-se. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61137 Nr: 1649-37.2017.811.0029
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BENSI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos.

Trata-se de ação de embargos à execução em que CARLOS ALBERTO 

BENSI move em face de BANCO DO BRASIL S/A, já qualificados no 

encarte processual.

À fl. 53, fora informada a entabulação de acordo em processo em apenso, 

no qual consta expressamente a renúncia aos embargos.

É o relatório. Fundamento.

 A parte autora renúncia ao direito a que se funda a ação, requerendo a 

extinção do feito, nos termos no art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de 

Processo Civil.

 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III – homologar [...]

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

No mais, a renúncia do direito implica na disponibilidade do direito 

deduzido, impossibilitando aos autores repropor a ação pleiteando o direito 

que renunciou.

Dispositivo.

Ante o exposto, HOMOLOGO a renúncia ao direito pretendido e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “c” do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do item “7”, de decisão de fl. 43.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61443 Nr: 1810-47.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos.

Trata-se de ação de embargos à execução em que LÚCIA HELENA 

RODRIGUES DA SILVA BENSI move em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

já qualificados no encarte processual.

À fl. 68, fora informada a entabulação de acordo em processo em apenso, 

no qual consta expressamente a renúncia aos embargos.

É o relatório. Fundamento.

 A parte autora renúncia ao direito a que se funda a ação, requerendo a 

extinção do feito, nos termos no art. 487, inciso III, alínea “c”, do Código de 

Processo Civil.

 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III – homologar [...]

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

No mais, a renúncia do direito implica na disponibilidade do direito 

deduzido, impossibilitando aos autores repropor a ação pleiteando o direito 

que renunciou.

Dispositivo.

Ante o exposto, HOMOLOGO a renúncia ao direito pretendido e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “c” do Código de 

Processo Civil.

 Sem condenação de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência 

de angularização da relação processual deduzida.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58666 Nr: 177-98.2017.811.0029

 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): CARLOS ALBERTO BENSI, LUCIA HELENA 

RODRIGUES DA SILVA BENSI

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

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de execução de título extrajudicial em que o 

Banco do Brasil S/A move em face de Lúcia Helena R. S. Bensi e Carlos 

Alberto Bensi, já qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 74/76).

É o relatório. Decido.

 A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUO o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” e art. 924, II, ambos 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.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52708 Nr: 3210-67.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU CARLOS BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Escolar Infantil Minas Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos.

 Trata-se de ação de restituição em que DIRCEU CARLOS BACKES move 

em face da SOCIEDADE ESCOLAR INFATIL MINAS GERAIS LTDA, já 

qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos processuais, as partes firmaram acordo 

extrajudicial acerca do objeto da ação e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, conforme se infere às fls. 170/172 e fls. 165/167, 

respectivamente.

É o relatório. Decido.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil, à medida que se impõe é a 

sua homologação judicial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes (fls. 170/172 e fls. 165/167), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Defiro o pedido de suspensão do feito.

 Assim sendo, determino a remessa do feito ao arquivo provisório, 

devendo lá permanecer até ulterior pedido de desarquivamento.

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26926 Nr: 795-53.2011.811.0029
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÕAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENY DA GRAÇA MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila R. R. Padilha - 

OAB:18109, João Carlos Gross de Almeida - OAB:9724/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:3.572/MT, Jean Francisco Soardi Lucas - OAB:30262/GO, João 

Carlos Gross de Almeida - OAB:9724/RS, Silvana Dutra Torres - 

OAB:47.501/RS

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença em que JOÃO CARLOS 

GROSS DE ALMEIDA move em face de GENY DA GRAÇA MATHIAS, já 

qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos processuais, as partes firmaram acordo 

extrajudicial, conforme se infere às fls. 625/627 e fl. 640.

É o relatório. Decido.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil, à medida que se impõe é a 

sua homologação judicial.

 Apesar de a autocomposição não ter sido formalmente escriturada, 

vislumbro inexistir prejuízo ante a retificação das partes quanto ao 

conteúdo acordado (fls. 625/627 e fl. 640).

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Defiro o pedido de suspensão do feito.

 Assim sendo, determino a remessa do feito ao arquivo provisório, 

devendo lá permanecer até ulterior pedido de desarquivamento.

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67198 Nr: 1627-42.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO WYNDER CARDOSO DO CARMO

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de busca e apreensão em que Banco Bradesco S.A 

move em face de Eduardo W. C. do Carmo, já qualificados no encarte 

processual.

 Realizados alguns atos processuais, as partes firmaram acordo 

extrajudicial, conforme se infere às fls. 39/40.

É o relatório. Decido.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil, à medida que se impõe é a 

sua homologação judicial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Defiro o pedido de suspensão do feito.

 Assim sendo, determino a remessa do feito ao arquivo provisório, 

devendo lá permanecer até ulterior pedido de desarquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61274 Nr: 1729-98.2017.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Custodio Clemente de Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Walter Kalkmann, GISELE 

KALKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em atenção à certidão de fl. 43, intime-se o requerente, por Dje, para que 

informe o endereço dos confinantes não citados.

Em seguida, proceda-se com a citação pessoal destes, nos termos do art. 

246, §3º do CPC.

Por fim, retornem conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10628 Nr: 585-12.2005.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Vale do Xingú LTDA, 

DINALVA GARCIA, Juraci Valverde Pizatto, DISVALE DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS DO VALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8963/MT, Paulo Emilio Monteiro de Magalhães - 

OAB:8988/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT-9108, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:11954, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração em que a executada DISVALE 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DO VALE LTDA move em face da decisão de 

fl. 285.

 É o relatório. Fundamento.

 Por considerar que embargos de declaração apresentados não influem na 

modificação do mérito, mas tão somente no prosseguimento da ação, 

deixo de determinar a intimação da parte contrária.

 Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto omisso, porventura existente na decisão, nos termos artigo 

1.022, do Código de Processo Civil.

 No mais, por considerar que não houve indicação específica acerca do 

deferimento parcial do pedido de fls. 263/265, acolho parcialmente o 

recurso para que a em decisão de fl. 285 conste:

 “Defiro em parte o pedido de fls. 263/265. Para tanto, determino a inclusão 

da empresa Disvale Distribuidora de Bebidas do Vale Ltda no polo passivo 

da demanda, ante a reconhecida sucessão empresarial da distribuidora, 

conforme decisão proferida pelo juízo da primeira vara (autos n° 

1121-23.2005.811.0029).”

No mais, declaro válida a certidão de fl. 286, haja vista não influir em 

qualquer prejuízo ao feito.

Por considerar que a executada encontra-se devidamente representada 

nos autos (fls. 288/289), determino a intimação, por Dje, para que se 

manifeste, no prazo legal.

 Em seguida, certifique-se a secretaria quanto ao decurso de prazo.

Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59294 Nr: 594-51.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jociara Brandini, Amelia Rosa M Brandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração em que o embargante alega 

inobservância ao contraditório, ante o caráter modificativo de decisão, 

sem que houvesse intimação para apresentação de contrarrazões.
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 À fl. 101, houve apresentação de contrarrazões, alegando suprimida a 

falta de manifestação.

 É o relatório. Decido.

 Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou decorrente de erro material, 

porventura existente na decisão, nos termos artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil.

 Nos termos do art. 5º, inciso LV da CF, quando uma parte se manifesta, a 

outra também deve ter a oportunidade de fazê-lo. No mais, o art. 9º, caput, 

do CPC traz a visão clássica de o juiz não decidir sem ouvir a parte 

contrária, de modo a abarcar, ainda, o princípio da igualdade entre as 

partes (art. 7°, CPC).

Assim sendo e considerando o caráter modificativo da decisão de fls. 

92/94, ACOLHO os embargos declaratórios e determino a intimação do 

embargado para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca da juntada 

de fl. 88/91, nos termos do art. 1.023, §2º, CPC.

 No mais, suspendo a decisão de fls. 92/94, até ulterior análise das 

contrarrazões a serem apresentadas pelo embargado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23048 Nr: 854-75.2010.811.0029

 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: Edison Wisch

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT, Rodrigo Antonio Rodriguez - OAB:8795, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta o credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, 

na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de 

penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, 

proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados 

pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo 

primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º; A 

secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do disposto no 

§3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento 

voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será admitida, tão 

somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de 

se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que 

essa disposição determina a existência de um prazo para a parte e a 

determinação de uma diligência a ser praticada por este 

Juízo.Certifique-se a secretaria quanto à tempestividade das 

manifestações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50916 Nr: 2229-38.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escivaldo Gomes Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, vez 

que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção dos benefícios. Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios no equivalente a R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Contudo, SUSPEBDO a exigibilidade das referidas verbas, 

consoante o art. 98 do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29589 Nr: 1098-33.2012.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirio Soares da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente, para 

determinar que o requerido implante o benefício de auxílio-acidente, no 

percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário base de 

benefício, devido desde o cancelamento do benefício (30/11/2011), bem 

como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, no prazo de 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57537 Nr: 2704-57.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanuze Fernandes

 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:

 Ante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

tendo em vista a ausência de dependência econômica da parte requerente 

em relação ao filho falecido. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos 

termos do art. 85, §8º do CPC. Contudo, suspendo exigibilidade das 

aludidas verbas acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da 

gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3º do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55591 Nr: 1582-09.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA JOANA DAL BOSCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de 

determinar que o réu proceda à aposentadoria rural por idade da autora 

nos seguintes termos:a) o nome da segurada: ANGELA JOANA DAL 

BOSCOb) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive 

com o abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: salário-mínimod) 

a data de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativoe) 

data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.f) 

período de atividade híbrida: (180 meses, art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91). 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito na 

forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Os juros de mora e 

correção monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.Além disso, CONDENO o 

INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como em honorários 
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advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e 

a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Em atenção ao artigo 

496, inciso I do Código de Processo Civil, aliado ao Enunciado da Súmula 

490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de sentença 

ilíquida, este decisum está sujeito ao reexame necessário. Assim, 

transcorrido o prazo voluntário recursal, ENCAMINHEM-SE os autos para o 

devido reexame necessário. É certo que a autarquia ré detém imunidade 

recíproca constitucional, razão pela qual não há incidência de custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23439 Nr: 1245-30.2010.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia da Conceição Barros Quirino

 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:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

tendo em vista a ausência de qualidade de segurado especial.Por 

consequência, EXTINGUO o processo com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no 

equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 

3º, inciso I do Código de Processo Civil.No entanto, DETERMINO a 

suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que o autor é 

beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25806 Nr: 3616-64.2010.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa dos Santos Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I do CPC para o fim de condenar o INSS a 

instituir pensão por morte, nos seguintes termos:a) o nome do segurado: 

LORECY DE SOUZAb) nome da beneficiária: CLEUSA DOS SANTOS 

ROCHAc) o benefício concedido: pensão por morte, inclusive com o abono 

anual – 13º salário;d) a renda mensal atual: salário mínimoe) a data de 

início do benefício – DIB: data do requerimento (art. 74, inciso II, Lei 

8.213/91)f) data do início do pagamento: implantação em 30 dias da data 

da intimação da sentença;Saliente-se que a correção monetária deverá 

ser aplicada em conformidade com o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

enquanto que os juros moratórios simples serão em 0,5 % a.m, este 

deverá incidir na data do requerimento administrativo. Além disso, 

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 CPC, não se trata de 

remeter os autos a instância superior para remessa necessária, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação 

não engloba as prestações vincendas.Imune o INSS do pagamento das 

custas processuais.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41004 Nr: 2296-08.2012.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO NASCIMENTO FEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleise Fulber Caumo - 

OAB:12.224/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de 

condenar o INSS a conceder ao autor o benefício do amparo social à 

pessoa portadora de deficiência física (BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO 

CONTINUADA), nos termos do art. 20, § 2º e 3º da Lei nº 8.742/93 

(LOAS), constando os seguintes dados:a)NOME DA BENEFICIÁRIA: Maria 

do Carmo Nascimento Ferreirab)BENEFÍCIO CONCEDIDO: Amparo social a 

pessoa portadora de deficiência;c)RENDA MENSAL ATUAL: Salário 

referência na inicial;d)DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: Data do 

requerimento administrativo;CONDENO o INSS ao pagamento das parcelas 

devidas entre a data da citação e do efetivo cumprimento desta sentença. 

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente, desde 

quando devidas, conforme dispõe o artigo 1º, da Lei n. 6.899, 1981, pelos 

índices oficiais adotados pelo Poder Judiciário, e acrescidas de juros de 

mora de 1%.Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do 

CPC.CONDENO, ainda, 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.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62064 Nr: 2140-44.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO SERGIO SUPPTITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28603 Nr: 107-57.2012.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Gomes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, GUILHERME LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT, 

Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, Kátia Alessandra Fávero 

Alves - OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 

105.089, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 
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valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60291 Nr: 1174-81.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço Fontoura Ferraz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade do autor, 

nos seguintes termos:a) o nome da segurada: JOSÉ LOURENÇO 

FORTOURA FERRAZ.b) o benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural, inclusive com o abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: 

salário-mínimo.d) a data de início do benefício – DIB: data do requerimento 

administrativo.e) data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação 

da sentença.f) período a ser considerado como atividade rural: (14,5 

anos, art. 142 da Lei n. 8.213/91).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Os juros de mora e correção monetária deverão incidir com base no 

Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça 

Federal.Além disso, CONDENO o INSS ao pagamento de despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, este no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado 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, I do Código de 

Processo Civil, não se trata de hipótese de remeter os autos a instância 

superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, uma vez que evidencia que o valor da 

condenação não engloba as prestações vincendas.Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60366 Nr: 1230-17.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clair Mariza Tiemann

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade da autora, 

nos seguintes termos:a) o nome da segurada: CLAIR MARIZA TIEMANN.b) 

o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive com o 

abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: salário-mínimo.d) a data 

de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo.e) data do 

início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.f) período a 

ser considerado como atividade rural: (14,5 anos, art. 142 da Lei n. 

8.213/91).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.Os juros de mora 

e correção monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação 

de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.Além disso, CONDENO 

o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado 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, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57340 Nr: 2619-71.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MACHADO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62200 Nr: 2210-61.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Deli Wojahn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60769 Nr: 1457-07.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES CORBARI

 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:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 248 de 590



trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56080 Nr: 1884-38.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINO FERREIRA DUARTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62296 Nr: 2267-79.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10% sobre o valor 

da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da verba 

acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57339 Nr: 2618-86.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELI FRANCESCHET

 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:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil.No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25486 Nr: 3296-14.2010.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovita Creuza dos Santos

 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, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49168 Nr: 1303-57.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON VALK

 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:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10% sobre o valor 

da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da verba 

acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55790 Nr: 1695-60.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI LUIZA FERREIRA

 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:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60417 Nr: 1245-83.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Mews

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade do autor, 

nos seguintes termos:a) o nome do segurado: Elio Mews.b) o benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive com o abono anual – 

13º salário;c) a renda mensal atual: salário-mínimo.d) a data de início do 

benefício – DIB: data do requerimento administrativo.e) data do início do 

pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.f) período a ser 

considerado como atividade rural: (14,5 anos, art. 142 da Lei n. 

8.213/91).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.Os juros de mora 

e correção monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação 

de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.Além disso, CONDENO 

o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado 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, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59391 Nr: 646-47.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN NOELI POSSAMAI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade da autora, 

nos seguintes termos:a) o nome do segurado: LORAINE GRORANN 

BILAU.b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive 

com o abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: salário-mínimo.d) 

a data de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo.e) 

data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.f) 

período a ser considerado como atividade rural: (14,5 anos, art. 142 da Lei 

n. 8.213/91).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.Os juros de mora 

e correção monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação 

de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.Além disso, CONDENO 

o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado 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, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63866 Nr: 3168-47.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA QUINELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20060/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade da autora, 

nos seguintes termos:a) o nome do segurado: SONIA MARIA 

QUINELATO.b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, 

inclusive com o abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: 

salário-mínimo.d) a data de início do benefício – DIB: data do requerimento 

administrativo.e) data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação 

da sentença.f) período a ser considerado como atividade rural: (14,5 

anos, art. 142 da Lei n. 8.213/91).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Os juros de mora e correção monetária deverão incidir com base no 

Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça 

Federal.Além disso, CONDENO o INSS ao pagamento de despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, este no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado 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, I do Código de 

Processo Civil, não se trata de hipótese de remeter os autos a instância 

superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, uma vez que evidencia que o valor da 

condenação não engloba as prestações vincendas.Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61170 Nr: 1661-51.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDANI MARIA BERNART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, flagrante a ilegitimidade da requerente para figurar no 

polo ativo da demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Sem custas.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62885 Nr: 2632-36.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

tendo em vista a ausência de qualidade de segurado especial.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com fundamento no 

princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no importe 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Contudo, suspendo exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em 

vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a 
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regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60452 Nr: 1263-07.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

tendo em vista a ausência de qualidade de segurado especial.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com fundamento no 

princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no importe 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Contudo, suspendo exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em 

vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a 

regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62321 Nr: 2282-48.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade da autora, 

nos seguintes termos:a) o nome da segurada: IRACI NASCIMENTO DA 

SILVA.b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive 

com o abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: salário-mínimo.d) 

a data de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo.e) 

data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.f) 

período a ser considerado como atividade rural: (14,5 anos, art. 142 da Lei 

n. 8.213/91).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.Os juros de mora 

e correção monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação 

de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.Além disso, CONDENO 

o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado 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, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50975 Nr: 2257-06.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705-OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Assim sendo, AFASTO referido argumento e mantenho a penhorabilidade 

do imóvel e matrícula n° 13.732. Assim sendo, DETERMINO a penhora, a 

avaliação e o depósito dos bens dados em garantia no título executivo, 

quais sejam: colheitadeira MF 9790, série 97900322647, plataforma de 

corte 9.10m, série 190F322648, ambos marca Massey Fergusson; imóvel 

matrícula n° 13.732, CRI local.Realizada referida determinação, intime-se o 

executado, nos termos do art. 841 do CPC, bem como, sua cônjuge, nos 

termos do art. 842 do CPC. Para cumprimento do ato em bens móveis, 

defiro o pedido de expedição de carta precatória, nos termos do pedido de 

letra “e”, de fls. 137/143.Deixo de condenar o exequente nos termos do 

art. 774 do CPC, por vislumbrar inexistente qualquer ato atentatório à 

dignidade da justiça. Além do mais, inexiste fundamento o pedido do 

exequente para indicação de endereço dos bens móveis, haja vista este 

tê-los ofertado em fl. 107 e fls. 137/143. Deixo de analisar o pedido de 

afastamento da penhora do imóvel registrado sobre a matrícula n° 7.929, 

CRI local, por considerar que o pedido do exequente, de fls. 137/143, se 

restringiu aos bens supramencionados. Por fim, intime-se o exequente 

para que se manifeste no prosseguimento da execução.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55561 Nr: 1558-78.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Wilson Massaiuki Sio Junior e Sueli Vieira de 

Souza, acerca da designação da perícia médica para o dia 09/01/2019, às 

11h00min, que será realizada no Hospital Municipal Lorena Parode, neste 

Município.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000300-45.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Vilas Boas (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000300-45.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

MARCOS ROBERTO RÉU: SERGIO VILAS BOAS Vistos. Ante a juntada de 

informações de Id. 16825717, cientifiquem-se as partes da decisão 

proferida em grau recursal. No mais, mantenho a decisão anterior por 

seus próprios fundamentos, cumpra-se o determinado pelo E.TJMT. Em 

seguida, retornem os autos conclusos para análise dos pedidos 

pendentes. Intimem-se por Dje. Cumpra-se. Canarana, 03 de dezembro de 

2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000430-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000430-35.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CANARANA EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. Desentranhe-se os embargos e devolva-se para o requerido 

as peças pertinentes, pois como é sabido essa defesa deve ser feito em 

novo processo distribuído por dependência e com o pagamento de novas 

custas. Após, certifique-se o transcurso do prazo de resposta e 

conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 03 de 

dezembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito 

/

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-86.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDIANNE GHELLER DALOSTO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA SOARES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631/O (ADVOGADO(A))

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895/O (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000349-86.2018.8.11.0029. REQUERENTE: LEYDIANNE GHELLER 

DALOSTO DE LIMA REQUERIDO: ROMILDA SOARES DE CARVALHO 

Vistos, etc. Defiro conforme requerido no petitório de Id 16596791. Às 

providências. Cumpra-se. CANARANA, 30 de novembro de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-71.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPOLIM CACA PESCA E CAMPING LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA OAB - MT20109/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010012-71.2017.8.11.0029. REQUERENTE: CHAPOLIM CACA PESCA E 

CAMPING LTDA - ME REQUERIDO: MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA. - 

EPP Vistos, etc. Autorizo a penhora dos veículos em nome da parte 

executada MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA - CNPJ: 

09.585.508/0001-73, sendo que a averbação do registro da penhora 

deverá ser feita por meio do sistema informatizado RENAJUD. Determino, 

acaso sejam encontrados veículos em nome da executada, que seja feito 

o completo bloqueio eletrônico do bem, para impedir a sua transferência, o 

licenciamento e a circulação. Efetivada a inscrição do gravame judicial, 

deve a executada ser intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar a localização do bem, para que seja possível a consecução 

física perfectibilizada da penhora e a remoção do veículo, posto que se 

assim não for possível proceder, prejudicada encontra-se a mantença da 

restrição. Não logrando êxito a busca, abra-se vista dos autos à 

Exequente, para que requeira o que entender de direito. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 30 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-96.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR OCCHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000025-96.2018.8.11.0029. REQUERENTE: JOSE BORGES BARBOSA 

REQUERIDO: GILMAR OCCHI Vistos, etc. Autorizo a penhora dos veículos 

em nome da parte executada Gilmar Occhi – CPF 469.382.069-53, sendo 

que a averbação do registro da penhora deverá ser feita por meio do 

sistema informatizado RENAJUD. Determino, acaso sejam encontrados 

veículos em nome da executada, que seja feito o completo bloqueio 

eletrônico do bem, para impedir a sua transferência, o licenciamento e a 

circulação. Efetivada a inscrição do gravame judicial, deve a executada 

ser intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar a localização do 

bem, para que seja possível a consecução física perfectibilizada da 

penhora e a remoção do veículo, posto que se assim não for possível 

proceder, prejudicada encontra-se a mantença da restrição. Não logrando 

êxito a busca, abra-se vista dos autos à Exequente, para que requeira o 

que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 30 de 

outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-25.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

Renato Xavier de Assunção (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000129-25.2017.8.11.0029. REQUERENTE: RENATO XAVIER DE 

ASSUNÇÃO REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, etc. 

Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair sobre contas 

correntes e aplicações financeiras, em nome da parte Promovida, RN 

Comércio Varejista S/A – CNPJ 13.481.309/0001-92 ou 

13.481.309/0268-25, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 

reais). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos judiciais e 

oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se a parte 

Promovida para que, querendo, embargue no prazo legal. E não havendo 

penhora positiva, voltem-me os autos conclusos para análise dos demais 

pedidos. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 30 de outubro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-59.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUSIMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER UBALDO ZOGO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MOURA NASSER OAB - GO35411-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000075-59.2017.8.11.0029. REQUERENTE: MARIA LUSIMAR DE 

CARVALHO REQUERIDO: WALTER UBALDO ZOGO DA SILVEIRA Vistos, 

etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair sobre contas 

correntes e aplicações financeiras, em nome da parte Promovida, Acácio 

José Pereira – CPF 965.287.101-04, no valor de R$ 10.194,81 (Dez mil, 

cento e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos). Sendo positivo, 

transfira-se à conta de depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a 

vinculação do valor, intimando-se a parte Promovida para que, querendo, 

embargue no prazo legal. E não havendo penhora positiva, voltem-me os 

autos conclusos para análise dos demais pedidos. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 30 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-09.2017.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO JOSE PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000046-09.2017.8.11.0029. REQUERENTE: ELIANA GAMA DA SILVA 

REQUERIDO: ACACIO JOSE PEREIRA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

realização de penhora online, a recair sobre contas correntes e 

aplicações financeiras, em nome da parte Promovida, Acácio José Pereira 

– CPF 965.287.101-04, no valor de R$ 10.194,81 (Dez mil, cento e noventa 

e quatro reais e oitenta e um centavos). Sendo positivo, transfira-se à 

conta de depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do 

valor, intimando-se a parte Promovida para que, querendo, embargue no 

prazo legal. E não havendo penhora positiva, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 30 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-37.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MATIAS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000167-37.2017.8.11.0029. REQUERENTE: SEBASTIAO MATIAS PIRES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de 

penhora online, a recair sobre contas correntes e aplicações financeiras, 

em nome da parte Promovida, Vivo S.A. – CNPJ 02.449.992/0001-64, no 

valor de R$ 12.238,53 (doze mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta 

e três centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos 

judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se 

a parte Promovida para que, querendo, embargue no prazo legal. Não 

logrando êxito a busca, abra-se vista dos autos à Exequente, para que 

requeira o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 30 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-20.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE BESSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000334-20.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: VISUAL ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME EXECUTADO: ANA CAROLINE BESSA Vistos, etc. 

Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair sobre contas 

correntes e aplicações financeiras, em nome da parte Promovida, Ana 

Caroline Bessa – CPF 047.882.951-56, no valor de R$ 3.549,09 (três mil, 

quinhentos e quarenta e nove reais e nove centavos). Sendo positivo, 

transfira-se à conta de depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a 

vinculação do valor, intimando-se a parte Promovida para que, querendo, 

embargue no prazo legal. E não havendo penhora positiva, voltem-me os 

autos conclusos para análise dos demais pedidos. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 30 de outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010013-56.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010013-56.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: REGINALDO DE SOUZA 

EXECUTADO: BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli – CNPJ 

04.568.575/0001-66, no valor de R$ 11.070,78 (onze mil, setenta reais e 

setenta e oito centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos 

judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se 

a parte Promovida para que, querendo, embargue no prazo legal. E não 

havendo penhora positiva, voltem-me os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 30 de outubro 

de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001226-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001226-41.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Verifica-se, da procuração 

apresentada nos autos, que a autora não é alfabetizada. Dessa forma, 

necessária se faz a apresentação de procuração por instrumento público, 

conforme entende a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ARROLAMENTO DE BENS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DO TERMO DE 

CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – ALEGADA POSSIBILIDADE DE 

OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR – 

DESCABIMENTO – OUTORGANTES NÃO ALFABETIZADOS – 

NECESSIDADE DE MANDATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – 

PRECEDENTES – TERMO AMIGÁVEL DE PARTILHA E CESSÃO DE 

DIREITOS HEREDITÁRIOS PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 

1.793 DO CÓDIGO CIVIL – FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA 

PÚBLICA – CONCESSÃO DE PRAZO AO AGRAVANTE PARA 

REGULARIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A procuração 

firmada por pessoa analfabeta, para ter validade, necessita ser firmada 

por meio de instrumento público, registrado em cartório competente. 

Trata-se de pressuposto de validade da relação processual, o qual pode 

ser verificado até mesmo de ofício, e a qualquer tempo e grau de 

jurisdição. Precedentes. Segundo a regra do artigo 1.793 do Código Civil, a 

cessão de direitos hereditários deve ocorrer por meio de escritura pública, 

mormente no caso em que a cessão tem por objeto duas áreas de terras 

rurais, contendo 200 e 91,32 hectares, não se tratando, portanto, de 

simples transação, mas de negócio jurídico que envolve bens imóveis e 

requer a observância de todas as formalidades necessárias. Razoável a 

concessão de um prazo de 30 (trinta) dias para providências no sentido 
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de proceder à regularização da representação processual e a 

formalização da cessão de direitos por meio de escritura pública, tendo em 

vista se tratar de quatro herdeiros além da meeira.” [TJ/MT, Segunda 

Câmara Cível, AI 157786/2013, relatora Desembargadora Marilsen 

Andrade Addario, DJe 26/08/2014 – sem grifo no original] II. Dessa forma, 

intime-se a autora, por intermédio do advogado constituído nos autos, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, tragam aos autos procuração firmada 

por instrumento público, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 30 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001212-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO PINTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001212-57.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o 

pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no 

artigo 98 do CPC/2015. III. No que tange ao pedido de tutela de evidência, 

nota-se que foi postulada com fundamento no art. 311, IV, do CPC/2015, 

isto é, nos casos em que ‘a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável’. Com efeito, 

conforme dispõe o parágrafo único do dispositivo em questão, somente 

nos casos contidos nos incisos II e III a tutela de evidência poderá ser 

deferida liminarmente, o que não é o caso dos autos. Desta feita, INDEFIRO 

o pedido de tutela de evidência. IV. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes 

do CPC), devendo na oportunidade especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade. Em sendo o caso de perícias 

assistencial ou médica, deverá apresentar seus quesitos e, 

eventualmente, indicar assistente técnico. V. Contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 

350 e 351 CPC), quando deverá, de igual modo, apresentar as provas que 

pretendem produzir, indicando, na oportunidade e, em sendo o caso, seus 

quesitos e/ou assistente técnico. VI. De outro lado, realizadas as 

determinações anteriores, determino, desde já, a realização de perícia 

médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade laborativa. 

Para tanto, nomeio como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. 

Para a realização da perícia, observem-se as seguintes determinações: a) 

deverá a secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da 

perícia nas dependências do Fórum da Comarca, conforme sua 

disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 

suficientemente hábil, o perito nomeado, a parte autora e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). b) Advirta-se o perito nomeado 

de que deverá responder com clareza e objetividade os quesitos da parte 

autora e deste Juízo, que indica como seus os quesitos unificados 

aprovados pela Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ (vide 

Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo único, 

da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada. Solicite-se o pagamento dos peritos 

médico e assistencial, junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, anexando cópia da presente nomeação. V. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 30 de novembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001239-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001239-40.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Recebo a inicial. Defiro o pedido 

de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 

do CPC/2015. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, constata-se que 

não se faz presente, prima facie, a probabilidade do direito invocado, pois, 

in casu, infere-se imprescindível que a prova testemunhal complemente a 

documentação existente nos autos no sentido de comprovar o implemento 

de todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício 

almejado. Desta feita, indefiro o pedido de concessão de tutela de 

urgência. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, 

no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 

30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), devendo na 

oportunidade especificar as provas que pretende produzir, justificando a 

sua necessidade. Em sendo o caso de perícias assistencial ou médica, 

deverá apresentar seus quesitos e, eventualmente, indicar assistente 

técnico. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC), quando deverá, de 

igual modo, apresentar as provas que pretendem produzir, indicando, na 

oportunidade e, em sendo o caso, seus quesitos e/ou assistente técnico. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 30 

de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FILINTO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001249-84.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Recebo a inicial. Defiro o pedido 

de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 

do CPC/2015. Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se 

o necessário no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se 

enquadra na hipótese no art. 1.048, I, do CPC. No que tange ao pedido de 

tutela de urgência, são necessários para sua concessão, conforme art. 

300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, 

considerando os elementos de cognição existentes nos presentes autos, 
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constata-se que não se faz presente, prima facie, a probabilidade do 

direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível que a prova 

testemunhal complemente a documentação existente nos autos no sentido 

de comprovar o implemento de todos os requisitos legais necessários à 

concessão do benefício almejado. Desta feita, indefiro o pedido de 

concessão de tutela de urgência. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes 

do CPC), devendo na oportunidade especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade. Em sendo o caso de perícias 

assistencial ou médica, deverá apresentar seus quesitos e, 

eventualmente, indicar assistente técnico. Contestada a ação, intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 

e 351 CPC), quando deverá, de igual modo, apresentar as provas que 

pretendem produzir, indicando, na oportunidade e, em sendo o caso, seus 

quesitos e/ou assistente técnico. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 30 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001245-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001245-47.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Recebo a inicial. Defiro o pedido 

de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 

do CPC/2015. Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se 

o necessário no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se 

enquadra na hipótese no art. 1.048, I, do CPC. No que tange ao pedido de 

tutela de urgência, são necessários para sua concessão, conforme art. 

300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, 

considerando os elementos de cognição existentes nos presentes autos, 

constata-se que não se faz presente, prima facie, a probabilidade do 

direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível que a prova 

testemunhal complemente a documentação existente nos autos no sentido 

de comprovar o implemento de todos os requisitos legais necessários à 

concessão do benefício almejado. Desta feita, indefiro o pedido de 

concessão de tutela de urgência. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes 

do CPC), devendo na oportunidade especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade. Em sendo o caso de perícias 

assistencial ou médica, deverá apresentar seus quesitos e, 

eventualmente, indicar assistente técnico. Contestada a ação, intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 

e 351 CPC), quando deverá, de igual modo, apresentar as provas que 

pretendem produzir, indicando, na oportunidade e, em sendo o caso, seus 

quesitos e/ou assistente técnico. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 30 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001246-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001246-32.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Recebo a inicial. Defiro o pedido 

de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 

do CPC/2015. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, constata-se que 

não se faz presente, prima facie, a probabilidade do direito invocado, pois, 

in casu, infere-se imprescindível que a prova testemunhal complemente a 

documentação existente nos autos no sentido de comprovar o implemento 

de todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício 

almejado. Desta feita, indefiro o pedido de concessão de tutela de 

urgência. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, 

no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 

30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), devendo na 

oportunidade especificar as provas que pretende produzir, justificando a 

sua necessidade. Em sendo o caso de perícias assistencial ou médica, 

deverá apresentar seus quesitos e, eventualmente, indicar assistente 

técnico. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC), quando deverá, de 

igual modo, apresentar as provas que pretendem produzir, indicando, na 

oportunidade e, em sendo o caso, seus quesitos e/ou assistente técnico. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 30 

de novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE FARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000233-95.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Considerando que não há notícia do devido cumprimento da 

implantação do benefício previdenciário por parte do requerido, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. II. 

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, observa-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo. III. Outrossim, observa-se que não há 

questões pendentes para esta fase processual, de modo que DECLARO 

saneado o processo. IV. Para análise da controvérsia judicial, necessária 

realização de perícia médica na parte autora para aferição da alegada 

incapacidade laborativa. Desta feita, NOMEIO como perito médico o Dr. 

João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas. Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações: a) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso 

ainda não o tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do 
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perito, se for o caso (art. 465, §1°, I, CPC); b) Após, deverá a secretaria 

deste Juízo designar data e hora para realização da perícia nas 

dependências do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, 

intimando-se para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o 

perito nomeado, as partes e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e atual quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). c) Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder 

com clareza e objetividade os quesitos das partes e deste Juízo, que 

indica como seus os quesitos unificados aprovados pela Recomendação 

Conjunta n° 01/2015 do CNJ (vide Formulário de Perícia, Hipóteses de 

Pedido de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez), devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias após a realização dos 

exames periciais, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação para 

apreciação judicial. Aportado o laudo aos autos, intimem-se as partes 

para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Com 

fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo único, da Resolução n° 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal, desde já FIXO em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) os honorários periciais, que serão arcados pela Justiça Federal, já 

que se trata de processo tramitando no âmbito da jurisdição federal 

delegada. Manifestando-se as partes quanto ao teor do laudo médico 

pericial, ou certificado o transcurso do prazo para tal finalidade, solicite-se 

o pagamento do perito junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, anexando cópia da presente nomeação. Oportunamente será 

deliberado quanto à necessidade de realização de audiência de instrução. 

V. Expeça-se o necessário. VI. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000605-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1000605-44.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIO BATISTA DO CARMO Endereço: Sitio 

Laginha - Fazenda Caiana II - Rio Manso, zona rural, Cidade: NOVA 

BRASILÂNDIA - MT - CEP: 78860-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: Intimação da parte 

requerente, através de seu representante legal, Giovani Bianchi, Via DJE, 

para comparecimento na perícia médica, agendada para o dia 25 de 

Janeiro de 2019, às 13h50min, no prédio do Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT, oportunidade que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).. Bem 

como intimação do advogado da autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o 

tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Chapada dos Guimarães, 3 de dezembro de 2018. 

Ivanete Loverde Mazocco (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61933 Nr: 1722-63.2013.811.0024

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Fernandes Solva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernando de Oliveira e Silva, Valéria 

Cristina de Oliveira e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Batista Torres - 

OAB:OAB/RS nº 45185, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Antônio Rocha - 

OAB:99.701, Ricardo Rezende Borges - OAB:25.942-GO

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação do 

advogado Mosar Fratari Tavares, para que devolva os autos em 

Secretaria, uma vez que o processo foi retirado em carga na data de 

26/09/2018 e não foi devolvido até o momento. Por fim, intimo o referido 

advogado de que a não restituição dos autos, poderá lhe acarretar as 

sanções do artigo 234 do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO ALVES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000735-68.2017.8.11.0024. REQUERENTE: EDNALDO ALVES BONFIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por EDNALDO ALVES BONFIM em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 15743515) 

e a quitação foi realizada mediante depósito na conta do patrono da autora 

(id 15983144). Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de novembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010710-63.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVAR COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CRISTINA MOTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010710-63.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: RENOVAR COMERCIO E 

CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME EXECUTADO: TEREZA CRISTINA MOTA 

Vistos, etc. I. Indefiro o pedido de parcelamento postulado, uma vez não 
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ser aplicável à espécie, nos termos do art. 916, § 7°, do Código de 

Processo Civil, por se tratar de cumprimento de sentença. Dessa maneira, 

deverá pagar o valor mencionado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

imposição de multa, na forma do art. 513, § 1°, do CPC. II. Ademais, indefiro 

o pedido de entrega do bem por oficial de justiça, uma vez que tal 

obrigação incumbe à parte executada. Dessa maneira, determino que a 

betoneira seja entregue, no prazo assinalado no item anterior, devendo 

para tanto o exequente informar endereço atualizado nos autos para 

recebimento do bem. Ressalto que as custas do transporte deverão ser 

suportadas pela parte executada, a quem caberá comprovar nos autos 

documentalmente a entrega do referido bem, sob pena de ser convertida a 

obrigação de fazer em perdas e danos, com consequente expropriação 

de bens para satisfação do crédito do credor. III. Transcorrido o prazo 

anterior, intime-se a parte autora para que manifeste em 15 (quinze) dias, 

dando continuidade ao feito. Após, venham os autos conclusos. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 29 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBOZA PEIXOTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000921-57.2018.8.11.0024. REQUERENTE: AMANDA BARBOZA PEIXOTO 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo 

verifico que se encontra 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. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se o 

caso de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por AMANDA BARBOZA PEIXOTO SILVA em face 

de FIDC NPL I. A pretensão da parte autora cinge-se à declaração de 

inexistência de um débito, no valor total de R$ 607,63, sob a alegação de 

que jamais celebrou contrato junto à parte ré. Pleiteia também a 

condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 13.000,00, por conta do registro indevido de seu nome junto a 

órgãos de proteção ao crédito. O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável à relação jurídica descrita nos autos. A parte autora alega que, 

recentemente, tomou ciência da inscrição de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, sendo certo que a ré foi responsável por este ato (id 

15390379). Acrescenta que jamais celebrou qualquer tipo de negócio 

jurídico junto à requerida e que por este motivo a restrição é indevida. A 

parte ré se contrapõe aos fatos e argumenta que adquiriu de terceiro 

(Natura Cosméticos S/A) os direitos referentes aos créditos que este 

possuía em relação a uma dívida inadimplida, contraída pela parte autora 

(contrato 0000001613453962). Por este motivo, salienta que a inscrição 

do nome da autora foi realizada de forma lícita, sendo indevida qualquer 

indenização. A despeito das alegações tecidas pela parte ré, tenho que 

não merecem acolhimento, sobretudo porque o termo contratual que 

embasa a realização das cobranças não foi juntado aos autos. Destaco 

que a cessão de crédito, por si só, não exime o cessionário de apresentar 

o termo contratual primitivo, firmado com o cedente, mormente porque há 

necessidade de aferir a existência ou não da relação, em que o crédito foi 

objeto de cessão. Ressalto que o artigo 2º, inciso III da Resolução 

2.686/2000 do Banco Central, que trata das operações de cessão de 

crédito, verbera que o contrato cedido é transferido para o cessionário, ou 

seja, a parte ré na condição de credora, possui os termos contratuais 

supostamente firmados pela parte autora, in verbis: “Art. 2º A cessão 

referida no art. 1º: (...) III - implica a transferência, à cessionária, dos 

contratos, títulos, instrumentos e garantias necessários à sua execução, 

ressalvados os casos de cessão oriunda de operações de arrendamento 

mercantil, nas quais os contratos e bens arrendados permanecem sob a 

titularidade da cedente. (Redação dada pela Resolução 2.836, de 

30/05/2001.) (...)”. Ocorre que tal documentação não foi apresentada aos 

autos, o que implica a inexistência de prova que demonstre a existência de 

negócio jurídico celebrado entre as partes. Portanto, configurado o ato 

ilícito praticado pela parte ré, deverá proceder à retirada dos registros da 

dívida em seus cadastros internos, bem como aos apostados junto aos 

assentamentos do SPC/Serasa. No que diz respeito ao dano moral, a 

inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera, por si só, dano 

moral à pessoa adimplente, e a responsabilidade pelo dano é imputável a 

quem registrou indevidamente a condição de inadimplência contra outrem. 

O nexo de causalidade é evidente, pois o dano alegado pela parte autora 

resulta da inscrição indevida realizada pela parte ré. É cediço que o dano 

moral se destina a recompor a lesão aos direitos personalíssimos, 

causada por atos que vilipendiem a dignidade da pessoa, o que advém da 

restrição indevida de crédito mediante inscrição em cadastros restritivos, 

como ocorrido nos autos. Os fatos provados nos autos extrapolam o limite 

do que seria mero dissabor, havendo constrangimento e frustração às 

aspirações que o autor tinha com relação ao seu crédito. Entendo, pois, 

configurado o abalo extrapatrimonial e devida a compensação, porquanto 

se verifica a presença de todos os pressupostos do dever de ressarcir e 

a ausência de causas que o excluam. Não há critérios legais para a 

fixação da indenização, razão pela qual, com esteio na doutrina, considero 

vários fatores, que se expressam em cláusulas abertas, tais como a 

reprovabilidade do fato, a intensidade, a duração do sofrimento e a 

capacidade econômica de ambas as partes, todas pautadas pelo princípio 

da razoabilidade. Logo, atenta aos parâmetros traçados pela doutrina e 

pela jurisprudência para a fixação do quantum devido a título de 

compensação pelo dano moral, fixo a indenização por danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso – 30/11/17. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 573,61 (quinhentos e setenta e três 

reais e sessenta e um centavos) discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; 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). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, em sede 

de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, eis que o 

rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à atual 

redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-24.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CESAR BORGES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/01/2019, às 14h45min, na sala de audiências 
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deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 03 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50873 Nr: 1584-83.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SILVA DE FREITAS

 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.

Ante o teor da certidão de fl. 150 e manifestação do INSS às fls. 153/154, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002142-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E PARTE REQUERIDA(INSS), acerca da r. 

sentença.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99667 Nr: 1938-64.2016.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCS, LGCS, RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/MT, Israel Cleber Machado da Silva - 

OAB:OAB-24836/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ALTA FLORESTA - OAB:

 Autos nº: 1938-64.2016.811.0009.Código Apolo nº: 99667.Vistos 

etc.Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Lhoisyana 

Calunga Soares e Luiz Gustavo Calunga Soares, representados por sua 

genitora, Raquel Gonzalez Calunga, em face de Adison Nascimento 

Soares, todos qualificados.[...] Decido. Ressalta-se, por oportuno, que a 

prisão civil não possui caráter retributivo ou ressocializador, ao contrário, 

consubstancia um método de coerção estatal que visa, prioritariamente, 

incutir no devedor à prática do pagamento pontual do débito alimentar, 

através da possibilidade em ter restringida sua liberdade.Pelo exposto, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO ADISON NASCIMENTO 

SOARES, pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos do art. 528, § 3º, do 

CPC, ou até que seja pago o valor devido indicado à fl. 142, no qual devem 

ser incluídas as parcelas que se vencerem até o dia do pagamento, como 

constou expressamente do mandado de citação.Consigno que o 

executado deverá ser recolhido em local separado dos demais presos, 

condenados ou provisórios, sendo recolhido em ambiente semelhante ao 

destinado a presos com direito à prisão especial, ressalvando que o 

cumprimento da pena não o eximirá do pagamento posterior da dívida. 

Ocorrendo o pagamento do débito, fica SUSPENSO o cumprimento da 

ordem de prisão, nos termos do §6º, art. 528, do CPC.EXPEÇA-SE o 

mandado de prisão, consignando nele o valor da dívida.Colíder/MT, 14 de 

setembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106100 Nr: 1973-87.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS LUCAS TONON SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O

 Autos nº. 1973-87.2017.811.0009 – Código nº. 106100

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos a defesa para manifestação acerca dos 

embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 28 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83968 Nr: 1348-92.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON LUIZ DA COSTA, RAFAEL TOMAZ 

DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, Maria Ercilia Cotrim Garcia Stropa - OAB:8048-B 

MT

 Autos nº. 1348-92.2013.811.0009 – Código nº. 83968

Despacho

Vistos, etc.

1. Analisando os autos verifica-se que apenas o réu Rafael Tomaz de 

Aquino foi intimado dos termos do decisum de fl. 584, conforme se verifica 

pelas fls. 595/598. Todavia, não há informação nos autos se ele 

compareceu para retirada dos objetos conforme determinação, razão pela 

qual, DETERMINO seja certificado nos autos seu comparecimento ou não, 

bem como o decurso do prazo, conforme o caso.

2. Quanto ao corréu Denilson Luiz da Costa, verifica-se que não foi 

encontrado para ser intimado conforme certidão de fl. 596. Nesse viés, 

anoto que ele responde aos autos de código n. 318977 (execução penal) 

na Comarca de Sinop/MT, sendo que no dia 8 de novembro de 2018 

compareceu naquele Juízo e informou seu endereço, a saber, Rua 

Armando Dias, 31-Q30, lote 3, bairro Boa Esperança, Sinop/MT, consoante 

informações extraídas do site do TJMT.

Desta forma, DEPREQUE-SE sua intimação dos termos do decisum de fl. 

584 a comarca supracitada.

3. Da mesma forma as vítimas Silvana Conceição dos Santos e Ramirez 

Delfino Moretto não foram intimadas (cf. fl. 598).

Assim, DETERMINO a intimação por edital.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 30 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 258 de 590



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92474 Nr: 966-31.2015.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, CCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 Autos nº. 966-31.2015.811.0009 – Código nº. 92474

Despacho

Vistos, etc.

Vista ao Ministério Público para que, no prazo de 5 dias, diga sobre o 

pedido de revogação da prisão (fls. 71/91).

 Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 30 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113546 Nr: 2598-87.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335, NUBIA SILVA ROCHA - OAB:OAB/MT- 213258

 Autos nº. 2598-87.2018.811.0009 – Código nº. 113546

Despacho

Vistos, etc.

1) Diante do pedido da defesa de fls. 87/89 e a manifestação ministerial, 

fls. 91/94, entendo pertinente ouvir novamente a vítima para verificação de 

possível modificação fática ou não das circunstâncias que autorizam a 

prisão preventiva.

 Para tanto, DESIGNO audiência para o dia 06/12/2018, às 13h30min. 

INTIME-SE a vítima e ciência ao Ministério Público e à Defesa.

2) Já quanto ao pedido ministerial de intimação da autoridade policial, já 

houve decisão da mesma questão à fl. 76-v, a qual me reporto.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 30 de novembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85952 Nr: 3347-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:OAB/MT 16.366

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente os memoriais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002041-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FÁTIMA DOMINGUES (REQUERIDO)

JORGE LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS PAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002041-20.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: JORGE LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS 

PAES, FÁTIMA DOMINGUES Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

De início, destaca-se que as partes reclamadas são revel, pois, 

devidamente citadas e intimadas (Num. 11027354 - Pág. 1), deixaram de 

comparecer à audiência de conciliação e contestar a inicial. Desta forma, 

decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, e, consoante o 

que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por A A DE ALMEIDA COMÉRCIO ME em 

desfavor de JORGE LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS PAES e FÁTIMA 

DOMINGUES, todos devidamente qualificados. A parte autora argumenta 

ser credora da parte requerida no valor de R$ 355,95 (trezentos e 

cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), encontrando-se 

inadimplente com a obrigação de pagar. A inicial veio acompanhada de 

cópia digitalizada dos títulos de crédito, o que comprova o pleito da parte 

autora. Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos 

disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, 

preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora e não contestados pela parte ré, 

caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 355,95 (trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e 

cinco centavos) em favor da parte reclamante com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir 

do vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 

do STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao arquivo com as devidas 

baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de novembro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000876-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

RAFAEL DALL AGNOL OAB - MT20898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI 

(RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX 

(RÉU)

AGROPECUARIA BEKAFARM LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BEDUSCHI OAB - MT0010879S (ADVOGADO(A))

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO(A))

MARIO PAES LANDIM OAB - SP127956 (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, III da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do polo passivo para que, no 

prazo de 05 dias, se manifestem acerca da petição do Autor de id 

16573988.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001340-11.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES CONRADO PEREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS FERNANDO FRAZILIO (RÉU)

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI (RÉU)

BEATRIZ CARVALHO DO VALLE (RÉU)

FELIPE CARRARO DE ARAUJO (RÉU)

LUCIANA CARVALHO DO VALLE BAETA IPPOLITO (RÉU)

MARCELO BAETA IPPOLITO (RÉU)

MARIA LUCIA CARVALHO DO VALLE (RÉU)

THEOPHILO DUARTE DO VALLE JUNIOR (RÉU)

PATRICIA BIBIANO DA SILVA (RÉU)

GLENIO MORETTO (RÉU)

INCRA (RÉU)

JACOMO YOSHIO SANGALE (RÉU)

PAULO DUARTE DO VALLE (RÉU)

MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE (RÉU)

JOAO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE (RÉU)

MARA ARENHART SILVA (RÉU)

ANTENOR DUARTE DO VALLE (RÉU)

CARMEN PRADELLA MORETTO (RÉU)

ERTÊMIO MORETTO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001340-11.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): IRAIDES CONRADO PEREIRA DE MORAIS RÉU: ANTENOR 

DUARTE DO VALLE, MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE, PAULO 

DUARTE DO VALLE, MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE, MARIA 

LUCIA CARVALHO DO VALLE, THEOPHILO DUARTE DO VALLE JUNIOR, 

LUCIANA CARVALHO DO VALLE BAETA IPPOLITO, MARCELO BAETA 

IPPOLITO, BEATRIZ CARVALHO DO VALLE, FELIPE CARRARO DE 

ARAUJO, MARCUS FERNANDO FRAZILIO, FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

INDIO - FUNAI, PATRICIA BIBIANO DA SILVA, JACOMO YOSHIO 

SANGALE, GLENIO MORETTO, ERTÊMIO MORETTO, CARMEN PRADELLA 

MORETTO, JOAO FERREIRA DA SILVA, MARA ARENHART SILVA, INCRA 

Vistos. Considerando que até o presente momento não há o pagamento 

das guias vinculadas, intime-se a parte exequente para providenciar a 

citada arrecadação. Após a citada arrecadação, autos conclusos para 

recebimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89487 Nr: 2027-73.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE 

FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBERINHO - OAB:6129-B MT, MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS

 Código 89487.

Vistos.

Determino a transferência dos valores bloqueados nestes autos ao 

processo de código 89488.

 Após o cumprimento, autos ao arquivo, afinal a certidão de fls. 163 indica 

que o feito transitou em julgado.

 P. I. Cumpra-se.

Comodoro/MT, 30 de novembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34827 Nr: 3011-67.2010.811.0046

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME, ALMIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO KLAUS, TEREZINHA CALEFFI 

KLAUS, EZÍLIO CHIOCHETTA, BERLIDES SANTINA SCHENATTO 

CHICHETA, JOSÉ MARIA FERNANDES, ROQUE OSMAR VOGT, 

AGOSTINHO JOÃO LANZARIN, ALCEU DAL MASO, AGROPECUARIA 

RENASCER LTDA, CLAUDINEI CARLOS NICARETTA, LEANDRO GILBERTO 

DAL MASO, CELSO ANTONIO NICARETTA, CLAÍDES LAZARETTI 

MASUTTI, ILDO GRISOSTE BARBOSA, JAIRO DE PAULA E SILVA, JACI 

JOSÉ NICARETTA, LUIZ CARLOS MASNIK FERREIRA, DILSON MAFFINI, 

HERIBALDO MENDES MAIA, WALDIR LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO NUNES DA CUNHA - 

OAB:2250/MS, BRUNO DEVESA CINTRA - OAB:14230, MAILA 

SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26713PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 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 da diligência do oficial de justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, no valor de R$ 911,00 (novecentos e onze reais), 

conforme certidão de fls. 244, 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 Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67698 Nr: 1258-36.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLIS BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Sentença. (...) Decido. (...) Entende-se que “o princípio da insignificância 

pertine aos delitos de bagatela, permitindo sua consideração pela 

jurisdição penal como fatos atípicos, posto que destituídos de qualquer 

valoração a merecer tutela e, portanto, irrelevantes” (TACRSP – 

RJDTACRIM 1/216). Assim, tendo em vista que o Princípio da 

Insignificância afasta a tipicidade da conduta em razão da irrelevância do 

dano causado impõe-se a absolvição do réu ACLIS BISPO DOS SANTOS. 

Ademais, afigura-se pertinente ressaltar que os crimes ambientais não 

permitem a pronúncia, sendo esta exclusiva dos crimes dolosos contra à 

vida que, consequentemente, é julgado pelo Tribunal do Júri, e, 

obviamente, não é o caso dos autos. Ante ao exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal e, com fundamento no artigo 386, inciso VI, 

do Código de Processo Penal, absolvo o réu ACLIS BISPO DOS SANTOS. 

Deixo de condenar o réu ACLIS BISPO DOS SANTOS ao pagamento de 

custas processuais, por ser este pobre na forma da lei. Após o trânsito 

em julgado, inexistindo recursos, retorne-me os autos para verificar se há 

hipótese de extinção da punibilidade (artigo 107, IV, do Código Penal). 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37293 Nr: 1992-89.2011.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, HEITOR VANSAN MUNIZ - OAB:20939/O

 Vistos. Indefiro o pedido retro vez que o exequente não juntou nos autos 

o resultado das buscas realizadas no sistema Infoseg e nem quais buscas 

realizou perante os cartórios de registros de imóveis do estado. Desta 

feita, a parte autora não demonstrou nos autos quais diligências realizou 

para fins de descobrir quais são os bens que o executado possui em seu 

nome. RECURSO ESPECIAL Nº 1.421.514 - MG (2013/0392822-5) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : NOKIA 

SIEMENS NETWORKS SERVIÇOS LTDA ADVOGADOS : ANDRÉ FONSECA 
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LEME E OUTRO (S) RAUFFMAN JOSÉ HENRIQUE WEYERS JOATAN 

FERREIRA DA SILVA RECORRIDO : HUDSON JOSÉ DOS SANTOS 

MOREIRA E OUTRO ADVOGADO : ADEMIR BUENO DE OLIVEIRA E OUTRO 

(S) RECORRIDO : COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS 

ADVOGADO : MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA E OUTRO (S) 

RECORRIDO : MUTUAL COMPANHIA DE SEGUROS ADVOGADO : 

RICARDO LUIZ CRUZ MASIERO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. TESTEMUNHA. PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD. 

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. 

FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO ATACADO. SÚMULA N. 

283/STF. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (...) 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 a 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28354 Nr: 2462-28.2008.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLUCIO DE FREITAS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:RO - 616-A

 Vistos. Indefiro o pedido retro vez que o exequente não juntou nos autos 

o resultado das buscas anteriormente realizadas, não provou que esgotou 

a via administrativas antes de solicitar ao juízo tal providência. Desta feita, 

a parte autora não demonstrou nos autos quais diligências realizou para 

fins de descobrir quais são os bens que o executado possui em seu 

nome. (...) Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN 

informando que a parte requerida não possui veículos bem como não 

existe nenhuma certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis 

informando a parte não é proprietária de imóveis. Assim sendo, não cabe 

outra solução se não o indeferimento. 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 a 

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.: 34986 Nr: 3169-25.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Vistos.

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

a obrigação, razão pela qual se impõe a extinção do feito, nos termos dos 

artigos 924, inciso I.

 Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38942 Nr: 3640-07.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAES VALÉRIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o exequente não 

juntou nos autos comprovação de que o executado possui veículos em 

seu nome, 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 a 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.: 32927 Nr: 1113-19.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH MARIA COCCO, SAULO LUIZ 

COCCO, ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação (fls. 137/138).

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

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

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115938 Nr: 306-18.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL RITA SIGNOR, AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ... 7) Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito do 

juízo, a ser respondido pelo expert: 1) Esclarecer o juízo se de fato existe 

razão ao embargante ao afirmar se os títulos que embasam esta execução 

de fato foram quitados nos autos executivos de código 88864, em trâmite 

na segunda vara cível desta comarca; 2) Esclarecer o juízo se os títulos 

que embasam a execução são líquidos e exigíveis; 3) Por fim, informar os 

juízo quais as taxas utilizadas nos cálculos, se elas seguem o disposto no 

contrato e se por ventura estão de acordo com a jurisprudência dos 

tribunais superiores; 8) Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC. Determino ainda que seja 

certificado se já foi oficiado ao SCPC, conforme determinado às fls. 309. P. 

I. Comodoro/MT, 30 de novembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 
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Resende Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001304-66.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001304-66.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JULIANO RODRIGUES DA SILVA Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar formulado 

pelo B.V. FNANCIRA S.A. C.F.I., em face de JULIANO RODRIGUES DA 

SILVA, objetivando a concessão de liminar de busca e apreensão de um 

veículo Marca Nissan; Modelo: Frontier Ca. Dupla SE 4x2 2.8 TDI 4P; Ano: 

2007/2007; Cor: prata; Chassi nº 94DCEGD227J885011; Placa JOK7882. 

Narra que as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo e 

que o devedor fiduciário não cumpriu as obrigações assumidas, deixando 

de pagar as prestações vencidas. O credor alega que o devedor foi 

constituído em mora, comprovando pela Notificação Extrajudicial. Aduz que 

por força do contrato firmado entre as partes, o não pagamento das 

prestações mensais ocasiona o vencimento antecipado das parcelas 

vincendas e autoriza a busca e apreensão do bem alienado, bem como a 

venda extrajudicial independentemente de avaliação. Requereu o 

deferimento do pedido liminar. Decido. Analisando os autos, observo que a 

notificação não foi entregue ao domicílio do devedor, conforme se 

depreende do aviso de recebimento de ID 16618968 que consta como 

“não existe número”, dessa forma o devedor ele não se encontra 

constituído em mora, não podendo ser autorizada dessa maneira liminar de 

busca e apreensão do bem descrito na exordial. Neste sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO 

PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de 

bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, 

constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento 

do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada 

por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos 

e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada 

a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, 

embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido 

entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo 

que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do 

devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca 

e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg 

no AREsp: 578559 PR 2014/0174979-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/03/2015). Do exposto, percebe-se que não subsiste o 

'fumus boni juris' da liminar de busca e apreensão (art. 3º do Dec-Lei 

911/69), razão pela qual NEGO o pedido liminar, podendo ser reapreciado 

em outro momento. Deixo de realizar a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro para 

designação e realização de audiência de conciliação, uma vez que a 

presente ação possui rito especial. Cite-se o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

apresente contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001253-55.2018.8.11.0046

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:

JACKELINE SILVA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001253-55.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JACKELINE SILVA DE CARVALHO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido de liminar formulado pelo BANCO 

FINANCIAMENTOS BRADESO S/A, em face de JACKELINE SILVA 

CARVALO, objetivando a concessão de liminar de busca e apreensão de 

um veículo Marca FORD; Modelo: Ford Ranger CD XL 4x4 2.2 4p Dies,; 

Ano: 2013/2014; Cor: prata; Chassi nº 8AFAR23N3EJI43922; Placa 

OBP1284; Renavam: 000442021486. Narra que as partes celebraram 

contrato de compra e venda do veículo e que o devedor fiduciário não 

cumpriu as obrigações assumidas, deixando de pagar as prestações 

vencidas. O credor alega que o devedor foi constituído em mora, 

comprovando pela Notificação Extrajudicial de ID 16427922. Aduz que por 

força do contrato firmado entre as partes, o não pagamento das 

prestações mensais ocasiona o vencimento antecipado das parcelas 

vincendas e autoriza a busca e apreensão do bem alienado, bem como a 

venda extrajudicial independentemente de avaliação. Requereu o 

deferimento do pedido liminar. Decido. De uma leitura da inicial, observa-se 

que a suposta mora da devedora encontra-se provada nos autos por meio 

da notificação extrajudicial, tendo esta sido devidamente intimada (ID 

16427922). Diante do exposto, DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA E 

APREENSÃO, visto a demonstração documental da mora, pois a parte 

requerida foi notificada pela Notificação Extrajudicial a respeito dos débitos 

vencidos e não pagos. Expeça-se mandado de busca, apreensão e 

depósito, depositando-se o bem com o Requente ou com quem por este 

indicado. Deixo de realizar a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro para designação e 

realização de audiência de conciliação, uma vez que a presente ação 

possui rito especial. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que apresente contestação no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001327-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO PAZINATTO (REQUERENTE)

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:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001327-12.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ENIO PAZINATTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. A lei que regulamentou a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados é a bem conhecida lei n.º 1.060/50, o qual teve 

seus artigos 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 expressamente revogados pelo 

Código de Processo Civil de 2015. Dispõe o artigo 98 do Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Destaco, ainda os §§ 2º e 3º do 

artigo 99 do citado diploma normativo: §2º O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais a concessão de gratuidade, devendo, antes de 
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indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. §3º Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por outro lado o 

artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República afirma que: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Em que pese o disposto no §3º 

do artigo 99 do CPC, este deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. Correta a decisão singular que 

indeferiu o pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita ao 

agravante, pois não logrou êxito em trazer documentação que 

comprovasse sua condição de carência de recursos que alega na 

petição, não bastando a simples declaração de insuficiência econômica 

para a concessão do benefício da justiça gratuita. RECURSO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70047330295, Décima 

Sétima Câmara Cível,... (TJ-RS - AI: 70047330295 RS , Relator: Luiz Renato 

Alves da Silva, Data de Julgamento: 01/02/2012, Décima Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/02/2012) Deve ainda 

ser analisado que o autor é produtor rural, sendo o único proprietário da 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, sendo que cultiva soja e esta 

cadastrado na Sefaz desde 1993, de forma que é incoerente uma pessoa 

se declarar pobre. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Com efeito, 

não há nos autos qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência do 

autor, mesmo porque, não trouxe qualquer documento que comprove o 

alegado. Assim, intime-se o requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 290). 

Cumpra-se. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000446-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000446-35.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ZELIA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS RÉU: INSS 

Sentença. Vistos. Trata-se de ação proposta por ZELIA RODRIGUES 

SOARES DOS SANTOS, que objetiva a obtenção de aposentadoria por 

idade, especial rural, narrando em suma, que a parte autora sempre foi 

trabalhadora rural. Com a inicial juntou documentos, fls. 16/41. Recebida a 

inicial às fls. 42. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido, 

pleiteando a improcedência do pedido, fls. 44/50 Designada audiência de 

instrução e julgamento, o INSS não compareceu, apesar de devidamente 

intimado para o ato, sendo que, na ocasião, foi colhido o depoimento 

pessoal da autora e de 02 testemunhas. Decido. Trata-se de ação 

ordinária previdenciária proposta por ZELIA RODRIGUES SOARES DOS 

SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do benefício de Aposentadoria Rural por 

Idade. Observo que não se exigem documentos robustos para se provar 

tempo de serviço, quanto mais o laborado em atividade rural, em 

decorrência da notória dificuldade de se provar o exercício de tal 

atividade, mediante documentos. A lei 8.213, em seu artigo 55, § 3º, 

apenas exige o início de prova material, corroborados por prova 

testemunhal. Pela regra inserta nos artigos 48, 142 e 143, da Lei 8.213/91, 

em se tratando de aposentadoria por idade do trabalhador rural, os 

requisitos cuja observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 60 

anos (homens) e 55 anos (mulheres); b) qualidade de segurado especial; 

c) carência; Pois bem, a os documentos pessoais da requerente (fls. 18) 

comprovam que ela tem idade superior ao mínimo exigido pela lei, ou seja, 

possui mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Quanto à qualidade 

de segurada especial e carência, a autora deveria comprovar o exercício 

da atividade rural, em regime de economia familiar, no período 

imediatamente anterior à propositura da ação, ainda que de maneira 

descontínua. O que foi feito. Nesta senda, a autora apresenta como início 

de prova material para caracterizar sua qualidade de segurado, certidão 

de casamento onde seu ate então cônjuge era lavrador e a autora 

domestica às fls. 21, comprovante de residência na zona rural às fls. 19; 

certidão de óbito de seu cônjuge onde consta como profissão, lavrador e 

endereço a zona rural às fls. 22; escritura publica de compra e venda de 

imóvel rural às fls. 24/34; carteira do sindicato dos trabalhadores rurais de 

Nova Lacerda e Campos de Júlio/MT em nome de seu falecido marido às 

fls. 35; recibo de mensalidade da associação dos assentados do projeto 

de assentamento São José, Nova Lacerda – MT às fls. 36; notas fiscais 

endereçadas à zona rural às fls. 37/39; etc. Nesse sentido, a Turma de 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 

Federais, julgou, in verbis: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. SEGURADA ESPECIAL. RURÍCULA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO 

ARTIGO 142 DA LEI Nº 8.213/91. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 

UNIFORMIZAÇÃO. 1. Configurada divergência entre o julgado da Turma 

Recursal e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é 

cabível o pedido de uniformização jurisprudencial, nos termos do art. 14, § 

2°, da Lei n° 10.259/2001. 2. As atividades desenvolvidas em regime de 

economia familiar posem ser comprovadas através de documento em 

nome do pai da família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e 

filhos no trabalho. 3. Possibilidade de comprovação da condição de 

rurícola por meio de certidão de casamento, onde consta a profissão de 

trabalhador rural do marido da benefíciária, em face do regime de 

economia familiar. 4. Embora haja testemunho único, cabe ao Juiz de 1º 

Grau atribuir o valor da aludida prova. Pedido conhecido e acolhido.” 

(Turma Nacional de Uniformização, 2002.70.03.001876-5/PR, Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência, Relator JUIZ FEDERAL MARCELO 

MESQUITA SARAIVA, data da decisão: 10.06.2003)”. Por outro lado, as 

declarações das testemunhas dão conta de que a autora laborava nas 

lides do campo, sempre em regime de economia familiar. É de se lembrar 

também o enunciado 14 da Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, verbis: “SÚMULA Nº 14: 

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício”. Nesse sentido, também, o entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “REsp 553755 / CE ; 

RECURSO ESPECIAL 2003/0115593-6. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ. 

Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 18/12/2003.Data 

da Publicação/Fonte DJ 16.02.2004 p. 333. Ementa PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ITR EM NOME DO EMPREGADOR DA 

AUTORA. DECLARAÇÕES DO EMPREGADOR E DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 

1. A comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o 

início de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, 

como a certidão de casamento e assentos de óbito, ou mesmo 

declarações de sindicatos de trabalhadores rurais ou de ex-patrões, 
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corroboradas por provas testemunhais. 2. O comprovante de pagamento 

de ITR em nome do dono da propriedade onde a Autora exerceu a 

atividade rural constitui início razoável de prova material, corroborado 

pelas Declarações do Empregador e do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, e comprovam a atividade da Autora como rurícola, para fins 

previdenciários, pelo período legalmente exigido. Precedentes do STJ. 3. A 

Lei não exige que o início de prova material se refira precisamente ao 

período de carência do art. 143 da Lei n.º 8.213/91, servindo apenas para 

corroborar a prova testemunhal presente nos autos. 4. Recurso especial 

conhecido em parte e desprovido”. Restou, assim, demonstrado o 

atendimento do requisito do exercício da atividade rural, em regime de 

economia familiar, no período de carência exigido, a justificar o 

deferimento do pedido. Por fim, o benefício ora postulado deve ser 

concedido desde a data do requerimento administrativo. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural 

por idade, no valor de um salário mínimo mensal, e neste momento antecipo 

a tutela para determinar que por meio do sistema JusConvênios a gestora 

geral solicite a implementação do benefício conforme abaixo discriminado 

1. Nome do Segurado: ZELIA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS 2. 

Benefício concedido: Aposentadoria por Idade de Trabalhador Rural 3. 

Data do início do benefício: 01/2017 4. Renda mensal inicial: 100% do 

benefício. 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado). Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação, ou requerimento 

administrativo, caso tenha havido, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária os critérios previstos no art. 1º-F da lei 9494/97. 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, I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000420-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEDROSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000420-37.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MOACIR PEDROSO DE ALMEIDA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. O requerente Moacir Pedroso de Almeida ajuíza a presente 

Ação Ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. O direito em litígio não admite 

transação, em razão de o requerido ser pessoa jurídica de direito público, 

sendo desnecessária a realização de audiência preliminar. Não verifico 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a serem 

produzidas. Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova pericial pleiteada por ambas 

as partes, vez que o esclarecimento dos fatos controvertidos demanda 

conhecimentos específicos de técnico. E, para tanto nomeio como perito, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr Vagner 

Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação. Designo a 

perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2018, a partir das 14h40min, 

no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem intimadas 

para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame médico. 

Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão quitados 

consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC. Fixo honorários periciais no valor 

máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça 

Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região. Defiro a prova oral: depoimento pessoal do requerente e prova 

testemunhal. Na forma do art. 407 do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [item 2.9.1.3, da Seção 9, do Capítulo 02, 

da CNGCGJ/MT] e, no caso de intimação por oficial de justiça, a começar 

da data da juntada aos autos do mandado cumprido [art. 241, inciso II do 

Código de Processo Civil]. Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual e o disposto na Portaria nº 051/2009-CA, o autor 

deverá trazer suas testemunhas independente de intimação. Designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30 de janeiro de 2018, às 

13h30min. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 30 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000451-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GOULART MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000451-57.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

CLEONICE GOULART MACIEL RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. A requerente Cleonice Goulart Maciel ajuíza a presente 

Ação Ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. O direito em litígio não admite 

transação, em razão de o requerido ser pessoa jurídica de direito público, 

sendo desnecessária a realização de audiência preliminar. Não verifico 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a serem 

produzidas. Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova pericial pleiteada por ambas 

as partes, vez que o esclarecimento dos fatos controvertidos demanda 

conhecimentos específicos de técnico. E, para tanto nomeio como perito, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr Vagner 

Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação. Designo a 

perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2018, a partir das 15h00min, 

no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem intimadas 

para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame médico. 

Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão quitados 

consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC. Fixo honorários periciais no valor 

máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça 

Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região. Defiro a prova oral: depoimento pessoal da requerente e prova 

testemunhal. Na forma do art. 407 do Código de Processo Civil, concedo 
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às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [item 2.9.1.3, da Seção 9, do Capítulo 02, 

da CNGCGJ/MT] e, no caso de intimação por oficial de justiça, a começar 

da data da juntada aos autos do mandado cumprido [art. 241, inciso II do 

Código de Processo Civil]. Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual e o disposto na Portaria nº 051/2009-CA, a autora 

deverá trazer suas testemunhas independente de intimação. Designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30 de janeiro de 2018, às 

13h45min. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 30 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000507-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI GAUDENCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000507-90.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

DERLI GAUDENCIO DE OLIVEIRA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. A requerente Derli Gaudencio de Oliveira ajuíza a presente 

Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. O direito 

em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser pessoa 

jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de audiência 

preliminar. Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

e 355, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das 

provas a serem produzidas. Não havendo preliminares a serem analisadas 

e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova oral, qual seja 

a testemunhal. Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, 

da CNGCGJ/MT]. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual, a autora deverá trazer suas testemunhas independentes de 

intimação, sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal 

(art. 455, § 1º, 2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado 

pelo comparecimento. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 30 de janeiro de 2018, às 14h00min. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 30 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000815-29.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. O. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000815-29.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: RAFAEL OLIVEIRA KLAUSS REQUERIDO: TAMIRES PAULO 

DE SOUZA Vistos. Tendo em vista a certidão ID 16579101, designo 

audiência de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 13h00min. 

Cumpra nos termos da decisão retro. Comodoro/MT, 30 de novembro de 

2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000576-25.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. M. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000576-25.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): KARINA ANASTACIO PEREIRA RÉU: DANIEL JASON MARTINS 

DO CARMO Vistos. Tendo em vista a certidão ID 16578371, designo 

audiência de conciliação para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 14h00min. 

Cumpra nos termos da decisão retro. Comodoro, 30 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1001088-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. L. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU OAB - MT25139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001088-08.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): GLEICIANE FARIAS DE LIMA CASTRO RÉU: JAKSON 

BARBOSA DA SILVA Vistos. Tendo em vista a certidão ID 16577436, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 

13h00min. Cumpra nos termos da decisão retro. Comodoro/MT, 30 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000380-55.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J.O DA SILVA LUCAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000380-55.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): J.O DA SILVA LUCAS - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Tendo em vista a certidão retro, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 

15h30min. Intimem-se. Cumpra-se nos termos da decisão retro. 

Comodoro/MT, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000380-55.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J.O DA SILVA LUCAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000380-55.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): J.O DA SILVA LUCAS - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Tendo em vista a certidão retro, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 

15h30min. Intimem-se. Cumpra-se nos termos da decisão retro. 

Comodoro/MT, 29 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000380-55.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J.O DA SILVA LUCAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Fica a parte interessada intimada a comprovar a distribuição da carta 

precatória no juízo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000228-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000228-07.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: RAFAELA CRSITINA SALES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MATEUS ISRAEL DOS SANTOS SILVA Vistos. Diante da petição encartada 

aos autos, determino a realização de audiência pelo CEJUSC para o dia 1º 

de fevereiro de 2018, devendo o requerido ser intimado/citado no novo 

endereço fornecido nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 14 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-80.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

L. E. D. S. W. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001219-80.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

LAURINDA DA SILVA RÉU: GILBERTO DA SILVA VISTOS. Trata-se de 

Ação de Reconhecimento de União Estável cumulada com Partilha de Bens 

com pedido liminar ajuizada por ELIZANGELA PINHEIRO DE ALMEIDA em 

face de ADEVAIR FERREIRA DA SILVA todos devidamente qualificados. 

Aduziu em apertada síntese que, a requerente conviveu com o requerido 

em união estável por cerca de 8 (oito) anos, relação que perdurou até dia 

10 de maio de 2018. Relatou que, devido ao fato de ter que cuidar de sua 

filha com necessidades especiais, bem como das atitudes violentas do 

requerido, na data acima delineada, se mudou para o município de 

Cuiabá/MT. Aduz, ainda, que houve a constituição de patrimônio em 

comum. Requer a concessão de liminar para o fim de afastamento do 

requerido do lar. Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Determino que o feito deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme previsão legal do art. 189, II, CPC. Da gratuidade da justiça: 

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, 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, nesse momento, pois há 

bens a serem, em tese, divididos ao final da demanda, o que possibilitaria 

o recolhimento de custas, pelo que, defiro, excepcionalmente o 

recolhimento de custas ao final do feito. Do afastamento do requerido do 

lar Tenho que este requerimento não merece guarida no presente 

momento, isso porque a requerente encontra-se residindo em outra cidade 

desde maio deste ano, o que afasta a urgência da media pleiteada. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR 

pleiteada na exordial. Indefiro a gratuidade da justiça, porém concedo o 

recolhimento de custas ao final. Cite-se o requerido pessoalmente para 

comparecer à audiência de mediação e conciliação que designo para o dia 

14 de janeiro de 2018 às 14h00min fazendo-se constar as advertências a 

que faz menção o art. 695,§ 4º, CPC. Consigno que o mandado de citação 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, contudo deverá 

fazer menção ao que dispõe o art. 695,§1º, CPC. Notifique-se o conciliador 

deste juízo a data para qual foi designada a audiência. 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 

15 (quinze) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 695, §2º, CPC. Expeça-se o necessário. 

Notifique-se o MP. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 07 de novembro 

de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001288-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001288-15.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): DIVINO MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. Em que pese a juntada aos autos de cópia de 

reclamação na ouvidoria do INSS, o que, em tese, supriria a exigência de 

prévio requerimento administrativo, tenho que data daquele (28/03/2013) 

até o dia de hoje já transcorreu tempo suficiente para que o requerente 

possa pleitear administrativamente seu benefício. Nessa toada, determino 

que o requerente carreie aos atos cópia da recusa de novo atendimento 

ou recusa de concessão do benefício, no prazo de 15 (dias), sob pena de 

extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 29 de novembro 

de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ODILO JOAO BEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001296-89.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ODILO JOAO BEN RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cc. Pedido de 

Cancelamento de Cobrança cc. Pedido de Indenização por Perdas e Danos 

ajuizada por ODILO JOÃO BEN em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos devidamente qualificados nos 

autos, colimando indenização por dano moral onde se formulou pedido de 

tutela de urgência para fins de restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica. Juntou documentos. É o necessário. Decido. Para a 

concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e 

seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois no caso vertente não seria crível exigir da parte autora 

prova de que houve notificação, mormente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que a ausência de energia elétrica que causará mais 

dissabores de ordem material, visto que o seu direito já foi lesado. No 

tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. Assim, 

com arrimo no art. 300 e seguintes do CPC, concedo a TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR para 

determinar que a empresa requerida restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora do requerente no prazo de 48 

horas até ulterior deliberação deste Juízo. Para tanto INTIME-SE a 

requerente para que cumpra a decisão até ulterior deliberação do juízo. 

Fixo multa, por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, 
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sem prejuízo de posterior alteração do valor em caso de não cumprimento 

da ordem emanada. Determino que seja procedida a citação do requerido 

no endereço acostado nos autos para comparecer na audiência de 

conciliação que designo para o dia 04 de fevereiro de 2018 às 13h00min. 

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá o requerido 

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. Cientifique-se as partes que a audiência será realizada 

na sala do CEJUSCC 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]. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. Comodoro/MT, 30 de novembro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ODILO JOAO BEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Fica a parte interessada intimada a comprovar a distribuição da carta 

precatória no juízo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-88.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TAMELA GOMES TIMOTEO GARCIA (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)

Outros Interessados:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000242-88.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

TAMELA GOMES TIMOTEO GARCIA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Cuida-se de Ação Ordinária manejada por TAMELA GOMES 

TIMOTEO GARCIA em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. Tutela de urgência deferida de ID 13989275. Devidamente 

citado, o requerido apresentou sua contestação nos autos, tendo alegado 

prejudicial de mérito no que toca a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No 

mérito, arguiu a capacidade da parte autora em exercer suas atividades 

laborais. A parte requerente apresentou impugnação à contestação nos 

autos. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. Arguiu o 

requerido prejudicial de mérito acerca da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, uma vez que a parte requerente entrou 

administrativamente com o pedido de benefício de auxilio doença no dia 11 

de dezembro de 2017 e o ajuizamento da ação se deu em 25 de maio de 

2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. 

Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a 

inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 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 inciso VI, do NCPC, não havendo 

se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se, DECLARO o feito saneado. 

Atendendo ao disposto no art. 357, e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória: I - Se a 

parte requerente é segurada (o) obrigatória da Previdência Social. II - Se 

se encontra incapacitada (o) para atividades laborais. III- Se ao tempo da 

incapacidade possuía qualidade de segurada (o). Desta feita, distribuo o 

ônus da prova da seguinte maneira: I - Incumbirá à parte autora comprovar 

que se encontra incapaz para atividades laborais. II - Incumbirá ao INSS 

comprovar que a parte autora não detém a qualidade de segurada (o). 

Defiro a prova pericial pleiteada por ambas as partes, vez que o 

esclarecimento dos fatos controvertidos demanda conhecimentos 

específicos de técnico. E, para tanto nomeio como perito, 

independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), o Dr Vagner 

Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação. Designo a 

perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2018, a partir das 14h400min, 

no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes ser intimadas para 

a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame médico. Faculto 

às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes 

técnicos. Saliento que os honorários periciais serão quitados consoantes 

dispõe o art. 95 e SS do CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da 

tabela II, da Resolução nº 232/2016, do Conselho da Justiça Federal e, 

com base no parágrafo segundo do artigo 2º da resolução 

retromencionada e, multiplico, referido valor, haja vista a complexidade do 

exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do 

anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao 

pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região, se enquadrado nos moldes do §2º do art. 2º da dita resolução. 

Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para 

alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como 

para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 

421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão. Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 

31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001214-58.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

 

Certifico que a contestação é tempestiva. Fica a parte autora intimada a 

querendo apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000255-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS (RÉU)

ANGELO ERICO PIMENTEL (RÉU)

ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS (RÉU)

 

Fica a parte autora intimada a manifestar-se quanto à certidão do oficial de 

justiça, bem como comprovar a distribuição da carta precatória no juízo 

deprecado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32340 Nr: 528-64.2010.811.0046
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POTTOS NUNES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT

 Tendo em vista que a procuração de fl 32 não outorga poderes para a 

advogada receber e dar quitação, deixo de expedir o alvará conforme 

determinado à fl. 164. Outrossim, impulsiono o feito para intimar a parte 

exequente a informar os dados bancários para expedição do alvará de 

levantamento dos valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86549 Nr: 1074-12.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Vistos.

Tendo em vista que o réu possui executivo de pena, não há possibilidade 

da obtenção de benéfico da suspensão condicional do processo.

 Nessa senda, designo audiência de instrução para a data de 07 de 

fevereiro de 2019, às 16h15min, oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação, bem como interrogado o acusado.

Advirto que, em caso de não comparecimento do acusado, será decretada 

a sua revelia.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112215 Nr: 6255-57.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON LENNON SOUSA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Vistos.

Homologo a desistência das testemunhas, determinando a devolução da 

precatória expedida independentemente de cumprimento.

 Defiro o requerimento da defesa concedendo o prazo de 5 (cinco) dias 

para juntada dos áudios.

Após, declaro encerrada a instrução abrindo-se vistas às partes para 

apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61941 Nr: 3812-12.2012.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado às fls. 03/08 e, por 

consequência, DETERMINO a expedição de ofício às Varas e Magistrados 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso recomendando a 

observância das normas atinentes à verba indenizatória que visam cobrir 

as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública." (fls. 46-48). O mandado de segurança 

impetrado, na origem, pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de 

Mato Grosso requereu o pagamento prévio de verba para o cumprimento 

de diligências em ações ajuizadas pela Fazenda Pública. O julgado 

proferido na referida impetração, e que se pretende suspender com o 

presente pedido de contracautela, deferiu a liminar determinando que o 

estado faça o depósito prévio da aludida verba. Da leitura dos pedidos de 

providência acima transcritos, fica claro que o aumento no valor da 

gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.º 

10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as despesas das 

diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Nesse 

contexto, o deferimento da liminar no mandado de segurança, 

determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça, 

impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, 

configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida 

nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até 

seu trânsito em julgado. Comunique-se, com urgência. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ 

Presidente (Ministra LAURITA VAZ, 01/08/2017).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37025 Nr: 1724-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANTANA CALHAU SOCORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 VISTOS.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

PAULO SANTANA CALHAU SOCORÉ.

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, 

nos termos do art. 396-A do CPP e não alegou qualquer preliminar ou 

matéria que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não juntou 

documentos novos.

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.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

18 de dezembro de 2018 às 16h30min, oportunidade em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se a que exerça 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 Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110476 Nr: 5472-65.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO NORBERTO 

TOMASINI - OAB:24124, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 VISTOS.

 Trata-se de cumprimento de sentença interposto por Enia Cristina de 
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Alencar Zocche em face de Ênio João Zocche todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Determinada a prisão do requerido (ref.19), este juntou aos autos 

comprovante de pagamento de sua obrigação limentar (ref.29).

Instado a se manifestar o Ministério Público requereu a extinção do feito 

ante o pagamento (ref.31).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Vislumbro que a dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, 

conforme prova colacionada aos autos. Em face do cumprimento 

voluntário do presente cumprimento de sentença, desnecessária se torna 

a continuidade da prestação jurisdicional executiva, consoante previsão 

insculpida no art. 924, II, CPC, senão vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

 II - a obrigação for satisfeita;

Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante se pode 

constatar por meio alvará eletrônico elaborado tenho que, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença proposto 

por Enia Cristina de Alencar Zocche em face de Ênio João Zocche e a 

faço em interpretação extensiva aos art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Sem condenação de honorários de sucumbência nesta fase processual 

ante a ausência de pretensão resistida.

 NESSA SENDA, revogo a prisão anteriormente determinada, expedindo-se 

o competente contramandado com urgência.

 Após, com o trânsito em julgado e cumpridas às disposições supra, 

certifique e arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo.

P. I.C.

 Comodoro-MT, 30 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000420-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEDROSO DE ALMEIDA (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 DECISÃO Processo: 1000420-37.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MOACIR PEDROSO DE ALMEIDA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. O requerente Moacir Pedroso de Almeida ajuíza a presente 

Ação Ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. O direito em litígio não admite 

transação, em razão de o requerido ser pessoa jurídica de direito público, 

sendo desnecessária a realização de audiência preliminar. Não verifico 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a serem 

produzidas. Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova pericial pleiteada por ambas 

as partes, vez que o esclarecimento dos fatos controvertidos demanda 

conhecimentos específicos de técnico. E, para tanto nomeio como perito, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr Vagner 

Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação. Designo a 

perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2018, a partir das 14h40min, 

no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem intimadas 

para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame médico. 

Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão quitados 

consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC. Fixo honorários periciais no valor 

máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça 

Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região. Defiro a prova oral: depoimento pessoal do requerente e prova 

testemunhal. Na forma do art. 407 do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [item 2.9.1.3, da Seção 9, do Capítulo 02, 

da CNGCGJ/MT] e, no caso de intimação por oficial de justiça, a começar 

da data da juntada aos autos do mandado cumprido [art. 241, inciso II do 

Código de Processo Civil]. Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual e o disposto na Portaria nº 051/2009-CA, o autor 

deverá trazer suas testemunhas independente de intimação. Designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30 de janeiro de 2018, às 

13h30min. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 30 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000451-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GOULART MACIEL (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 DECISÃO Processo: 1000451-57.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

CLEONICE GOULART MACIEL RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. A requerente Cleonice Goulart Maciel ajuíza a presente 

Ação Ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. O direito em litígio não admite 

transação, em razão de o requerido ser pessoa jurídica de direito público, 

sendo desnecessária a realização de audiência preliminar. Não verifico 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a serem 

produzidas. Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova pericial pleiteada por ambas 

as partes, vez que o esclarecimento dos fatos controvertidos demanda 

conhecimentos específicos de técnico. E, para tanto nomeio como perito, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr Vagner 

Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação. Designo a 

perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2018, a partir das 15h00min, 

no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem intimadas 

para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame médico. 

Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão quitados 

consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC. Fixo honorários periciais no valor 

máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça 

Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região. Defiro a prova oral: depoimento pessoal da requerente e prova 

testemunhal. Na forma do art. 407 do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 
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indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [item 2.9.1.3, da Seção 9, do Capítulo 02, 

da CNGCGJ/MT] e, no caso de intimação por oficial de justiça, a começar 

da data da juntada aos autos do mandado cumprido [art. 241, inciso II do 

Código de Processo Civil]. Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual e o disposto na Portaria nº 051/2009-CA, a autora 

deverá trazer suas testemunhas independente de intimação. Designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30 de janeiro de 2018, às 

13h45min. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 30 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000507-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI GAUDENCIO DE OLIVEIRA (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 DECISÃO Processo: 1000507-90.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

DERLI GAUDENCIO DE OLIVEIRA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. A requerente Derli Gaudencio de Oliveira ajuíza a presente 

Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. O direito 

em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser pessoa 

jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de audiência 

preliminar. Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

e 355, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das 

provas a serem produzidas. Não havendo preliminares a serem analisadas 

e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória. Defiro a prova oral, qual seja 

a testemunhal. Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas cujo depoimento se pretende obter, caso ainda não 

indicadas, a serem contabilizados, na hipótese de intimação por meio do 

Diário da Justiça Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, 

da CNGCGJ/MT]. Consigno que, em face do princípio da celeridade 

processual, a autora deverá trazer suas testemunhas independentes de 

intimação, sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal 

(art. 455, § 1º, 2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado 

pelo comparecimento. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 30 de janeiro de 2018, às 14h00min. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 30 de novembro de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-91.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ADEMAR HEBERLE (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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000009-91.2018.8.11.0046. REQUERENTE: LUCIANO ADEMAR HEBERLE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 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 de 

MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização 

por danos morais e materiais, promovida por LUCIANO ADEMAR HEBERLE 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização e a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 521,30 

(quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos), inscrito no SPC na data 

de 10/10/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de 

que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 
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criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

Súmula 385 do STJ e entendimento da turma recursal do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Havendo falha na formalização do contrato de telefonia, o qual não foi 

solicitado pela consumidora, e constatada a remessa indevida do nome da 

suposta devedora ao banco de dados negativos de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais, que se dá in re ipsa. A 

existência de outros registros em nome do autor, posteriores ao discutido 

nos autos, não afasta a condenação por dano moral. Contudo, tal 

circunstância deve ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 

166411/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade 

do débito no valor de R$521,30 (quinhentos e vinte e um reais e trinta 

centavos), inscrito no SPC na data de 10/10/2016, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 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). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 30 de novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON COIMBRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/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):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000198-69.2018.8.11.0046. REQUERENTE: DEMILSON COIMBRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

DESISTÊNCIA Afasto o pedido de desistência com base no 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Rejeitada a preliminar, passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor 

são improcedentes, o que há é evidente litigância de má fé. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais, em síntese, aduziu o proponente DEMILSON COIMBRA DE SOUZA 

que foi inserido em seu cadastro uma dívida no valor de R$ 453,68 

(quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos). 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou 

documentação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise minuciosa 

da documentação é clarividente a relação contratual, a parte adquiriu e 

utilizou os serviços da empresa, por fim, verifico que o cadastro contém 

dados confidenciais que somente poderiam ser fornecidos pela 

reclamante. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, pelo que não há que se falar em 

negativação indevida. 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. Inicialmente, diante do exposto, e levando 

em consideração os documentos juntados pela defesa que indicam 

valores não pagos, necessário o reconhecimento de legalidade da 

inclusão do nome da parte Reclamante no mencionado sistema de 

proteção ao crédito. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano 

moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do nome foi 

devida inexistindo assim, 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. Ademais, o 

requerente acostou documento que indica outras restrições além da 

discutida nestes autos. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ O autor alega que 

nunca teve relação com a empresa, vejamos: Destaca-se ainda que, 

levasse em consideração a existência fática do contrato de prestação de 

serviços, mister se faz que a Empresa Requerida, BANCO BRADESCO 

S.A, apresentasse a negativa da contraprestação do serviço pelo Autor, 

ora Requerente, o que obviamente não existe, justamente pelo fato de que 

INEXISTE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS QUE 

ENSEJASSEM O APONTAMENTO EM QUESTÃO. A parte alega inexistência 

de relação contratual sendo que contratou diretamente a reclamada, 

portanto litiga de má fé a fim de obter enriquecimento ilícito, vejamos 

enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). Conforme se depreende do evento ID n.º 15380293, as partes 

firmaram contrato escrito que vão de encontro com as alegações do 

Requerente. Em recente entendimento jurisprudencial, não há necessidade 

de perícia grafotécnica quando as evidencias dos autos permitem o 

reconhecimento da assinatura em questão. Ementa: RECURSO DE 
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APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL – 

DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – 

PRECLUSÃO DE IMPUGNAÇÃO DO CONTRATO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

– DESNECESSIDADE – ASSINATURA IDENTICA AOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS NOS AUTOS – ‘ERROR IN JUDICANDO’ E ‘IN PROCEDENDO’ – 

NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1- “No caso, patente e 

indene de dúvidas a autenticidade da assinatura discutida, não é sequer 

plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio através de 

perícia grafotécnica.” (Ap 177253/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2016, 

Publicado no DJE 21/03/2016 2- Não há error in judicando ao fundamento 

de não observância ao pacta sunt servanda quando se observa da 

sentença estrita observância ao contido no contrato, tanto que, apenas 

após a juntada do contrato original e não impugnação pela parte contrária 

é que julgou a lide. (Ap 39285/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) Tendo em vista que a parte 

reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão 

totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em 

litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á 

aplicado a multa prevista no art. 81 do CPC que ora arbitro em 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que 

poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte reclamante a pagar 

a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000307-83.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ITAMAR DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR VISTOS. 

M. A. DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em 

face de ITAMAR DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR, argumentando que é 

credora do requerido da quantia inicial de R$ 583,16 (quinhentos e oitenta 

e três reais e dezesseis centavos), representada pelo documento juntado 

no ID nº 13587840. Devidamente citado/intimado (ID nº 15220263), a 

conciliação restou frustrada em razão do não comparecimento do 

requerido o qual alegou ter pago o que era devido, sendo tal fato 

contestado pela parte autora a qual pleiteou a decretação de revelia 

(certidão de ID n.º16247567). 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$ 583,16 (quinhentos e oitenta e três reais e dezesseis 

centavos), 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 ITAMAR DOS SANTOS SIQUEIRA JUNIOR 

ao pagamento da quantia de R$ 583,16 (quinhentos e oitenta e três reais e 

dezesseis 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, 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 pela Juíza leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de 

novembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000263-98.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE 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: 

1000263-98.2017.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: MARCIO JOSE DE SOUZA Vistos. Ressai dos 

autos que a Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do 

Requerido ter pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. 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. 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 pela juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 30 de novembro de 2018 Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-54.2018.8.11.0046

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:

ZUNEIDE MOURA RIBEIRO (REQUERIDO)

GESSICA RIBEIRO MOURA DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000199-54.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ZUNEIDE MOURA RIBEIRO, GESSICA RIBEIRO 

MOURA DA SILVA VISTOS. M. A. DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP ingressou 

com ação de cobrança em face de ZUNEIDE MOURA RIBEIRO e GESSICA 

RIBEIRO MOURA DA SILVA, argumentando que é credora das requeridas 

da quantia inicial de R$ 1.725,00 (hum mil setecentos e vinte e cinco reais), 

representada pelo documento juntado no ID nº 13315098. Devidamente 

citadas/intimadas (ID nº 13622001 e 13765456), a conciliação restou 

frustrada em razão do não comparecimento injustificado da requerida (ID 

nº 14397205), 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$ 1.725,00 (hum mil 

setecentos e vinte e cinco reais), representada pelos documentos 

juntados nos autos. Devidamente citadas/intimadas, as requeridas 

deixaram de comparecer à audiência de conciliação, bem como deixaram 

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 às requeridas 

apresentarem 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 pagarem pelo pactuado, as 

demandadas não cumpriram com o que deveriam, e por esse fato devem 

responder. Com isso, restando incontroversos os fatos narrados na 

inicial, considerando que as requeridas não pagaram o valor previamente 

estipulado, e não trouxeram 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 às 

requeridas ao pagamento da quantia de R$ 1.725,00 (hum mil setecentos e 

vinte 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 

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 pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 131/2018-CJA

A Ex celentíssima Senhora Doutora Laura D orilêo Cândido - Ju íza de 

Direito Diretor a do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

 Considerando o contido nos Autos n.º 6614-81.2018.811.0010 Código 

122184 – Pedido de Concessão de Licença Prêmio, em que figura como 

Requerente a Servidor a Maria Rodrigues Monção – Agente da Infância e 

Juventude Efetiva desta Comarca, matrícula n.º 5334, e como Requerido 

Este Juízo;

 Resolve:

 Conceder à Servidor a Maria Rodrigues Monção – Agente da Infância e 

Juventude Efetiv a desta Comarca, matrícula n.º 5334, 03 (três) meses de 

Licença Prêmio, referentes ao quinquênio de 09.11.13 a 09.11.2018, 

ficando condicionado o gozo à prévia solicitação e conveniência do 

serviço.

 Publique-se e Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Jaciara/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001772-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA SILVA CARDOSO (EXEQUENTE)

QUELI REGINA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM OAB - 033.622.348-01 

(PROCURADOR)

MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS OAB - 519.718.879-00 

(PROCURADOR)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - 215.477.859-34 (PROCURADOR)

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - 875.456.759-91 

(PROCURADOR)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001260-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS (REQUERENTE)

N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MACHADO DE SOUZA (REQUERIDO)

FRIGORIFICO GL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001260-58.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS REQUERIDO: FRIGORIFICO GL LTDA - EPP, 

CLAUDIO MACHADO DE SOUZA Vistos etc. Diante do petitório da parte 

exequente, anexado à ID 16720448, consigna-se que o objeto da presente 

carta precatória é a intimação da parte executada para efetuar o 

pagamento do débito previsto na ação nº 7889-28.2014.8.11.0003 – 

Código 750265 em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível de 

Rondonópolis/MT, sendo, portando, incompetente este juízo para decidir 

acerca de eventuais pedidos da parte, os quais deverão ser requeridos 

diretamente ao juízo deprecante. Assim, devolva-se a presente missiva, 

com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 03 de dezembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003097-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREA MAFORTE SILVA OAB - 001.330.571-94 (REPRESENTANTE)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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A. R. F. (RÉU)

 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora para se manifesta 

do recibo acostado aos autos referente aos valores cobrados na inicial, e 

requer o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002840-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002840-26.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANTONIO MARCOS DA SILVA RÉU: INSS Vistos etc. Defiro o petitório da 

parte autora para determinar a suspensão do feito até decisão definitiva 

nos autos de Mandado de Segurança nº 1000555-63.2018.4.01.3602 em 

trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de 

Rondonópolis/MT, devendo a parte autora, comunicar nos autos, dando 

prosseguimento no feito. Após, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às Providências. Jaciara/MT, 03 de 

dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18783 Nr: 241-54.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANORAMA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): META COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, EVERTON JORGE SCHINOCA, JHONNY 

ANDERSON ANTUNES PEREIRA, VANICE ESTER WESZ BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Rubens Pereira Navarro - 

OAB:34847, PAULO ROBERTO NOVAES DE OLIVEIRA - OAB:123700SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, 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.: 10477 Nr: 1028-25.2002.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIO CONTRUÇÕES METÁLICAS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1938-A/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7.443 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/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, nos termos 

do Despacho retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003291-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE VIRIATO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003291-51.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ATAIDE VIRIATO DE ARRUDA RÉU: INSS Vistos etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 27 de fevereiro de 2019, às 

14h45min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 
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que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6218096584, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 03 de dezembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001420-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEA SOMMER OAB - MT20007/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001420-83.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOSE GONCALVES RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos 

etc. Diante do requerimento de produção de prova testemunhal, DESIGNO 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2019, às 

15h30min. 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. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§ 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à 

audiência ser promovido pela parte autora, independente de intimação, nos 

termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Por outro 

lado, quanto à perícia junto à empresa Rovílio Mascarello, indefiro o pedido, 

tendo em vista que consta nas anotações da CTPS do requerente a 

função rural exercida, qual seja, administrador rural, condizente com o 

período em que consignou em seu petitório de ID 15373302 (ano de 1988 a 

2001). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às Providências Jaciara/MT, 03 de dezembro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003028-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1003028-19.2018.8.11.0010. 

IMPETRANTE: SANDRA RODRIGUES DA SILVA IMPETRADO: PREFEITO 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD Vistos e examinados. A Impetrante 

opôs embargos declaratórios, em face do “decisum” de ID 16600782, 

argumentando a existência de omissão, vez que houve não houve 

deliberação acerca do pedido de justiça gratuita formulado em sua petição 

inicial. Vieram os autos conclusos. DECIDO Conforme o art. 1.023 do CPC, 

os embargos declaratórios foram opostos tempestivamente. Inicialmente, 

imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por 

entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar 

alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de 

Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.” Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” É de se ver que a embargante não assiste razão. Isso 

porque, de acordo com o Art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso é assegurada a “gratuidade das ações de habeas-corpus, 

habeas-data, mandado de segurança e ação popular”. Ademais, resta 

consignar que, a Lei 12.016/09, a qual disciplina o mandado de segurança, 

dispõe em seu artigo 25 que não cabe, “no processo de mandado de 

segurança [...] a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios”, 

ou seja, torna-se inócuo o deferimento ou não da assistência judiciária 

gratuita ao presente caso, em razão de não haver pagamento de custas 

de ingresso, tampouco condenação em verbas sucumbenciais. Sobre a 

gratuidade da ação mandamental, é a jurisprudência do E. TJMT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. MANDADO 

DE SEGURANÇA É AÇÃO GRATUITA(ART. 10, XXII, CE). AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DA CÓPIA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 

EXISTÊNCIA DE MEIO DIVERSO PARA AFERIR A TEMPESTIVIDADE DO 

RECURSO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. IMUNIDADE DAS 

ENTIDADES SINDICAIS. IMPOSSÍVEL AVERIGUAR A INCIDÊNCIA NO CASO. 

ÔNUS DO ART. 333, I, DO CPC/1973. ART. 150, § 4º. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL À INSTITUIÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

SUSBSTITUTO TRIBUTÁRIO. OFÍCIO JUNTADO AOS AUTOS PRINCIPAIS 

DANDO CONTA DA CIÊNCIA DO AGRAVANTE.RECURSO DESPROVIDO. O 

Mandado de Segurança é ação gratuita, de acordo com previsão do art. 

10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. É despicienda a juntada 

de cópia da intimação da decisão agravada quando existem outros meios 

idôneos para averiguar a Fl. 1 de 10 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 182919/2015 - 

CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL RELATORA:DESA. MARIA 

APARECIDARIBEIRO tempestividade da interposição do agravo. O próprio 

constituinte estabelece, originariamente, limitação ao direito à imunidade 

tributária por ele conferido aos sindicatos (art. 150, § 4º, CF), devendo ser 

respeitado tal parâmetro na aferição concreta da incidência do instituto. 

Incumbe ao autor a demonstração da exigibilidade de seu direito (art. 333, 

I, CPC/1973).” (TJMT, Agravo de Instrumento nº 182919/2015, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, Julgamento em 02/10/2017). Contudo, nesta oportunidade, a fim de 

analisar todos os argumentos expendidos no petitório inicial, necessário 

se faz analisar o pedido de gratuidade de justiça da impetrante, ora 

embargante. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para corrigir a 

omissão constante do decisum de ID 16600782 e fazer constar o seguinte: 

“Deixo de analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

impetrante, visto que, esta já se encontra amparada pela gratuidade de 

custas e honorários, dispostos nos Artigos 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso e 25 da Lei 12.016/09, portanto, inócuo o 

deferimento na presente demanda.” Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 03 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003027-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIANA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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JACIARA SENTENÇA Processo: 1003027-34.2018.8.11.0010. 

IMPETRANTE: ELIZANGELA MARIANA DE SOUZA IMPETRADO: PREFEITO 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD Vistos e examinados. A Impetrante 

opôs embargos declaratórios, em face do “decisum” de ID 16600777, 

argumentando a existência de omissão, vez que houve não houve 

deliberação acerca do pedido de justiça gratuita formulado em sua petição 

inicial. Vieram os autos conclusos. DECIDO Conforme o art. 1.023 do CPC, 

os embargos declaratórios foram opostos tempestivamente. Inicialmente, 

imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por 

entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar 

alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de 

Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.” Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” É de se ver que a embargante não assiste razão. Isso 

porque, de acordo com o Art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso é assegurada a “gratuidade das ações de habeas-corpus, 

habeas-data, mandado de segurança e ação popular”; Ademais, vale 

consignar que, a Lei 12.016/09, a qual disciplina o mandado de segurança, 

dispõe em seu artigo 25 que não cabe, “no processo de mandado de 

segurança [...] a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios”, 

ou seja, torna-se inócuo o deferimento ou não da assistência judiciária 

gratuita ao presente caso, em razão de não haver pagamento de custas 

de ingresso, tampouco condenação em verbas sucumbenciais. Sobre a 

gratuidade da ação mandamental, é a jurisprudência do E. TJMT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. MANDADO 

DE SEGURANÇA É AÇÃO GRATUITA(ART. 10, XXII, CE). AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DA CÓPIA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 

EXISTÊNCIA DE MEIO DIVERSO PARA AFERIR A TEMPESTIVIDADE DO 

RECURSO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. IMUNIDADE DAS 

ENTIDADES SINDICAIS. IMPOSSÍVEL AVERIGUAR A INCIDÊNCIA NO CASO. 

ÔNUS DO ART. 333, I, DO CPC/1973. ART. 150, § 4º. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL À INSTITUIÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

SUSBSTITUTO TRIBUTÁRIO. OFÍCIO JUNTADO AOS AUTOS PRINCIPAIS 

DANDO CONTA DA CIÊNCIA DO AGRAVANTE.RECURSO DESPROVIDO. O 

Mandado de Segurança é ação gratuita, de acordo com previsão do art. 

10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. É despicienda a juntada 

de cópia da intimação da decisão agravada quando existem outros meios 

idôneos para averiguar a Fl. 1 de 10 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 182919/2015 - 

CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL RELATORA:DESA. MARIA 

APARECIDARIBEIRO tempestividade da interposição do agravo. O próprio 

constituinte estabelece, originariamente, limitação ao direito à imunidade 

tributária por ele conferido aos sindicatos (art. 150, § 4º, CF), devendo ser 

respeitado tal parâmetro na aferição concreta da incidência do instituto. 

Incumbe ao autor a demonstração da exigibilidade de seu direito (art. 333, 

I, CPC/1973).” (TJMT, Agravo de Instrumento nº 182919/2015, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, Julgamento em 02/10/2017). Contudo, nesta oportunidade, a fim de 

analisar todos os argumentos expendidos no petitório inicial, necessário 

se faz analisar o pedido de gratuidade de justiça da impetrante, ora 

embargante. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para corrigir a 

omissão constante do decisum de ID 16600782 e fazer constar o seguinte: 

“Deixo de analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

impetrante, visto que, esta já se encontra amparada pela gratuidade de 

custas e honorários, dispostos nos Artigos 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso e 25 da Lei 12.016/09, portanto, inócuo o 

deferimento na presente demanda.” Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 03 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000623-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELI FERREIRA VICTOR DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000623-10.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: VALDELI 

FERREIRA VICTOR DE MATOS VISTOS ETC, Intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o acordo/termo de 

parcelamento entabulado com o contribuinte, sob pena de extinção. Findo 

o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 3 de dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001652-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (IMPETRANTE)

VALTER SOUZA CATARINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE SÃO PEDRO DA CIPA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001652-95.2018.8.11.0010. 

IMPETRANTE: JOSE HUMBERTO DAMASCENA, VALTER SOUZA 

CATARINO IMPETRADO: PREFEITO DE SÃO PEDRO DA CIPA, MUNICÍPIO DE 

SÃO PEDRO DA CIPA-MT VISTOS ETC, Intime-se o impetrante para que se 

manifeste acerca dos pedidos formulados pelo impetrado (ref. 16124924) 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Jaciara-MT, 3 de dezembro de 

2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002887-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DA CRUZ RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002887-97.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DIVINO DA CRUZ RODRIGUES RÉU: INSS VISTOS ETC, DIVINO DA CRUZ 

RODRIGUES ajuíza a presente Ação Previdenciária para Restabelecimento 

de Auxilio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, almejando, liminarmente, que 

o réu conceda o benefício auxílio-doença até o julgamento da demanda. 

Para tanto, alega estar impossibilitado para o trabalho e inclusive recebeu 

o benefício auxílio-doença por mais de 06 (seis) anos consecutivos. 

Contudo, o benefício foi cessado, sob a alegação de inexistência de 

incapacidade laborativa. Com a inicial vieram documentos. É o relato 

necessário. Decido. 1. Da gratuidade das custas judiciais. O pedido de 

justiça gratuita comporta deferimento. O NCPC em seus artigos 98 e 99, §§ 

2º e 3° dispõem que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade 

da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 276 de 590



gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). DEFIRO, pois, a gratuidade da justiça. Antes de 

determinar a citação da autarquia federal requerida, em atenção à 

Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 

01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A 

intimação da autarquia requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela parte 

autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes dos 

sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, nomeando, para tanto, a médica perita Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730,que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC); Designo o dia 27 de fevereiro 

de 2018, às 14h15min para realização da perícia. iii) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. iv) Cientifique ainda a senhora perita que fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. v) 

Faculto desde já às partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguir impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, 

nos termos do artigo 465 § 1º inciso II e III do Código de Processo Civil. vi) 

Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciando. vii) Atente-se o perito que, por se tratar de 

pedido de majoração de benefício, o laudo pericial deverá contar 

informações acerca da necessidade de acompanhamento permanente de 

terceiro pelo beneficiário. viii) Depois de cumpridas todas as 

determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia 

requerida para responder a presente demanda, fazendo-se acompanhar 

do mandado os laudos periciais, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Após, 

certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 14 de novembro de 

2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAKIELLY PONTES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003159-91.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JAKIELLY PONTES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS ETC, Considerando que é 

fato público e notório nesta Comarca que a autora é pessoa falecida, 

conforme estampado nos autos da ação penal nº 5828-37.2018.811.0010, 

que tramita na 3ª Vara Criminal desta Comarca de Jaciara, INTIME-SE o 

causídico para que, nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se acerca da 

legitimidade ativa da requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 23 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37 Nr: 108-27.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTISUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR SOARES DE SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ REGINALDO 

MARTINS - OAB:MS 978 e 2430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2003/761

Código 37

Exequente: Fertisul s/a

Executado: Nestor Soares de Salles

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação Execução” proposta por Fertisul s/a, em face de Nestor 

Soares de Salles, almejando, em síntese, com vistas à constituição de 

título executivo judicial para satisfação da dívida no valor de 7.755.810,00 

(sete milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dez 

cruzeiros) representadas pelas duplicadas.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 02/20.

Em seguida, os autos foram remetidos ao arquivo provisório e lá 

permaneceram por mais de 17 (dezessete) anos sem qualquer 

manifestação da parte interessada.

É o necessário.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

No caso dos autos, o presente feito foi encaminhado ao arquivo 

provisório, conforme decisão de fl.108 e lá permaneceram por mais de 17 

(dezessete) anos sem qualquer manifestação da autora.

Portanto, considerando que a parte interessada não promoveu os atos e 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito, abandonando a 

presente causa, é de rigor a extinção do processo, nos moldes do art. 

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;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, certifique-se.

À Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.
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 Às providências.

 Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1393 Nr: 923-24.1997.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANUÁRIO PRATI - CASA DE CARNE PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2008/178

Código 1393

Exequente: Banco Itaú s/a

Executado(a): Januário Prati – Casa de Carne Prati

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação Execução” proposta por Banco Itaú s/a, em face de 

Januário Prati – Casa de Carne Prati, almejando, em síntese, com vistas à 

constituição de título executivo judicial para satisfação da dívida no valor 

de 3.392,22 (Três mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e dois 

centavos) representa pela nota promissória de nº 35034-6.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 03/09.

Em seguida, os autos foram remetidos ao arquivo provisório e lá 

permaneceram por mais de 10 (dez) anos sem qualquer manifestação da 

parte interessada.

É o necessário.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

No caso dos autos, o presente feito foi encaminhado ao arquivo 

provisório, conforme decisão de fl.38 e lá permaneceram por mais de 10 

(dez) anos sem qualquer manifestação da autora.

Portanto, considerando que a parte interessada não promoveu os atos e 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito, abandonando a 

presente causa, é de rigor a extinção do processo, nos moldes do art. 

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;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.

Às providências.

 Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 22 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33023 Nr: 588-48.2010.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. TRENTO - COMÉRCIO ME, IZUI ANTONIO 

TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 588-48.2010.811.0010

Código 33023

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de fl. 91 realizei consulta ao Sistema 

RenaJud, contudo, não foi possível constatar veículo de propriedade do 

executado, conforme espelho anexo.

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

dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 27 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001664-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001664-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: VIDRAGE VIDROS 

TEMPERADOS LTDA - ME Vistos eTC, Banco Volkswagen S/A ajuizou 

“Ação de Busca e Apreensão”, em face de Vidrage Vidros Temperados 

LTDA, qualificados nos autos. As partes noticiam a formulação de acordo 

e requerem a sua homologação judicial, bem como a suspensão do feito 

até o prazo estipulado para o cumprimento da avença (ref. 14895849). 

Decido. Compulsando os autos verifico que o acordo celebrado entre as 

partes cumpriu todas as formalidades legais. Ante o exposto, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

as partes à ref. 14895849. Em consequência, com fundamento nos termos 

do artigo 921, inciso I e 313, inciso II, do Código de Processo Civil, 

determino a SUSPENSÃO do feito até a data prevista para cumprimento do 

acordo, conforme pactuado entre as partes, devendo os autos aguardar 

em arquivo provisório, sem baixa na distribuição. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. Após o decurso do prazo, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento do 

acordo, sob pena de extinção. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 3 de dezembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001030-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARQUES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001030-16.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LUZIA MARQUES RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Luzia Marques Ribeiro, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificado nos autos. 

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 
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fase instrutória. Defiro o pedido de prova testemunhal. Para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2019, às 

16h00min. Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada 

especial da autora. A atividade probatória deverá recair sobre os fatos 

alegados na inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da prova 

previsto no art. 373, incisos I e II, do NCPC. As testemunhas da parte 

autora já foram arroladas na inicial. Atente-se a parte quanto ao disposto 

no art. 455 do CPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a 

testemunha por ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 3 de dezembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001947-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME VIANA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001947-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: COSME VIANA FEITOSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por COSME VIANA FEITOSA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que 

trata-se de cliente na modalidade pré-pago, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

conexão, prescrição, inépcia da petição inicial, impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido contraposto 

e nas penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de conexão arguida pela parte 

reclamada, tendo em vista que as reclamações ajuizadas tratam-se de 

débitos distintos, ou seja, os débitos discutidos nas demandas são 

diversos, não havendo comunhão de pedido ou causa de pedir em tais 

demandas. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, deve ser rejeitada, tendo 

em vista o documento trazido aos autos apresenta informações 

verossímeis. No que tange a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova e prescrição, tenho que a mesma deve ser indeferida, pois 

conforme se infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo 

que a parte autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a 

parte reclamada, ora fornecedora, bem como, o prazo prescricional é 

quinquenal. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, afirmando que trata de cliente na 

modalidade pré-pago. Em que pese as alegações da parte autora de que 

nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a 

realização da cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a 

celebração de negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do 

contrato firmado entre as partes, trazido aos autos com a contestação. 

Analisando detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos 

no ID 15775678, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente 

que houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído 

pela parte reclamante, a contratação dos serviços. Ora, da simples análise 

dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, documentos de 

identidade, a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano 

material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para 

que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

pela parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos 

termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante 

ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança de 

tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 
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alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto 

formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte 

requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do débito, mas 

também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$ 301,78 (trezentos e um reais e 

setenta e oito centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do 

respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir 

da citação, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

A L E X A N D R E  A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010344-37.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADNOEL APARECIDO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO P. DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

 

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. 16810435, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000230-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16814880 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003292-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/02/2019 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SANTOS DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16819039 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16819039 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI MANOEL DOS SANTOS 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16821624 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16821624.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELAINE ALMEIDA DAMASCENO (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: RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB: MT0010919A 

Endereço: desconhecido Advogado: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

OAB: MT0010084A Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência 

de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 08:30 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA OLIVEIRA MASCARENHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16826791 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16826791.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-68.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANA DE SOUSA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT6889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001709-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001709-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDNEIA DE OLIVEIRA 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 da Autora 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. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Segundo a Teoria da 

Asserção, o simples fato de a parte promovente ter imputado à parte 

promovida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas as preliminares, 

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 a 

Autora ter sido surpreendida com uma negativação em seu nome oriunda 

da empresa Ré, no valor de R$ 451,29 (quatrocentos e cinquenta e um 

reais e vinte e nove centavos), referente a fatura com vencimento em 

16/02/2018 que foi paga pela autora em 15/02/2018 com o valor total de R$ 
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273,51 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) 

conforme fatura com autenticação de pagamento juntado na id 14355888. 

Consequentemente, requer a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização pelos danos morais. Oportunizada a conciliação (id 

15213125), as partes compareceram, porém optaram por não conciliarem. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 17 do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

débito específico que originou a negativação. Veja que o ponto 

controvertido da presente ação diz respeito ao débito de fatura que a Ré 

alega não ter sido paga com data de vencimento em 16/02/2018 no valor 

de R$ 273,51 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) 

conforme se identifica na fatura apresentada na inicial, assim não se 

justificando a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito de débito pago. Para que o Réu seja responsabilizado civilmente, 

faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. 

Analisando os autos verifica-se que o Réu na contestação protocolada à 

id 15264295, trouxe uma série de documentos unilaterais, mas não 

acostou aos autos o motivo que justificasse especificamente o débito aqui 

discutido. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito 

por parte do Réu, sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, seja por negativar 

indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da parte Autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo 

Autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

Réu ao permitir que terceiros firmassem contrato em nome da Autora, sem, 

contudo, propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não 

apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, 

insistindo na cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da 

parte reclamante. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÉNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 451,29 

(quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), bem como 

a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de 

multa fixa de R$ 1.000,00 (um mil reais). No que concerne aos danos 

morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a obrigação de 

indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente violação da 

boa-fé contratual e indevida exposição da Autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à negativações 

infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na 

prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) E, no caso, OPINO por afastar 

a incidência da súmula 385 do STJ, uma vez que não vislumbro a 

existência de negativação anterior que a justifique. No que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo 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. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do Réu 

ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como 

medida de caráter pedagógico. Isso posto, após analisar as versões 

fáticas e documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por 

afastar as preliminares arguidas. NO MÉRITO, 2. OPINO por reconhecer a 

relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. 

OPINO pela procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, 

para DECLARAR A INEXISTÉNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 451,29 

(quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), bem como 

a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de 

multa fixa de R$ 1.000,00 (um mil reais). 4. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária a partir desta data. 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. Ellen Adriane 

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 

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
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1001630-37.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO DE ANDRADE 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por FABIO DE ANDRADE FERREIRA, em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista 

inexistência de qualquer tipo de relação jurídica junto a parte ré, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de impossibilidade de desistência e de inversão do 

ônus da prova, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido contraposto 

e nas penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar arguida pela parte reclamada quanto a 

eventual pedido de rejeição, haja vista sua inexistência no caso em 

comento. No que tange a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, tenho que a mesma deve ser indeferida, pois conforme se infere 

dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo que a parte autora, 

ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora 

fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato firmado 

entre as partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos no ID 

15138738, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, a contratação dos serviços. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, documentos de 

identidade, a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano 

material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para 

que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

pela parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos 

termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante 

ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança de 

tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 
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contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto 

formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte 

requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do débito, mas 

também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$ 134,35 (cento e trinta e quatro reais e 

trinta e cinco centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do 

respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir 

da citação, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo ____________________________________________________ 

Vistos, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001850-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001850-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DARCI GALDINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação de 

indenização de danos morais e materiais proposta por DARCI GALDINO 

DOS SANTOS, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte 

autora que é cliente da parte ré através da linha telefônica 66-99617-9905, 

porém, afirma que teve os serviços de telefonia suspensos 

indevidamente, requerendo ao final, o reestabelecimento da linha 

telefônica e indenização de danos morais. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, afirmando no mérito que o 

cancelamento se deu em razão de solicitação da parte autora, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade, pugnando ao final pela condenação da parte autora nas 

penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar arguida pela parte reclamada no que tange a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho que a mesma deve 

ser indeferida, pois conforme se infere dos autos, trata-se de relação de 

consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se mostra 

hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. Temos por regra, que nos 

litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte requerente afirma que os serviços de telefonia 

foram suspensos indevidamente pela parte ré, que sem qualquer 

justificativa interrompeu seu terminal telefônico. No presente caso, em 

pese a reclamada tenha afirmado que o cancelamento se deu em virtude 

de suposta solicitação da própria parte reclamante, o que ensejaria o 

regular cancelamento da linha e, afastaria sua responsabilidade pelo 

evento, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento ou gravação, capaz de provar a ocorrência de tal solicitação, 

passando ao largo de comprovar o efetivo motivo da suspensão da linha 

telefônica da parte autora. Ora, não é crível que a empresa de telefonia, 

parte ré, não tenha realizado qualquer tipo de formalização quando da 

ocorrência da suposta solicitação de cancelamento, bem como, não tenha 

qualquer tipo de registro de sua ocorrência, tal como, sendo certo que a 

parte requerida se descuidou de juntar qualquer documento nesse 

sentido. Ademais, tenho que a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de elucidar os fatos trazidos no presente processo, se 

limitando a juntar com a peça defensiva meras telas de seu sistema, as 

quais verifico que se trata de documento unilateral, não servindo para 

fazer prova do quanto alegado na defesa, bem como, tais telas não 

trazem maiores detalhes do supostamente ocorrido. Ainda, analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte ré não nega a suspensão do 

terminal telefônico da parte reclamante, porém, limita-se apenas e tão 

somente em alegar que houve a solicitação da mesma, contudo, sem 

trazer prova mínima de sua ocorrência. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois tenho que houve efetiva falha na prestação 

de serviço pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa realizou o 

cancelamento/suspensão indevida da linha telefônica da parte autora. A 

respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a seguir colacionados: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TELEFONIA 

FIXA – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO- MANTIDO 

- JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – 

RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO 

(SÚMULA 362-STJ) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 

suspensão indevida dos serviços de telefonia resulta em dano moral à 

imagem da empresa do apelado que se utiliza de linha telefônica para 

atender clientes, no entanto, foi privada deste meio de comunicação, fato 

que ultrapassa os meros aborrecimentos da vida cotidiana, imperativo é o 

reconhecimento do dano moral. 2. A fixação do valor da indenização deve 

observar os princípios da razoabilidadz e proporcionalidade, o que impõe 

ao julgador examinar as condições do ofensor, da ofendida e o bem 
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jurídico lesado. Mantem-se o valor atribuído. 3- Nos valores arbitrados no 

caso dessa espécie, os juros moratórios fluem a partir da citação válida, e 

correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362). (Ap 

46780/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

23/06/2017)) [grifou-se] RECURSO CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE 

TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DA LINHA 

TELEFÔNICA - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa 

de telefonia que suspende indevidamente a prestação de serviços sob a 

alegação de divergências cadastrais em sua base de dados, sem, no 

entanto comprovar tal alegação, comete ato ilícito, restando demonstrada, 

assim, a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. 

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado dentro 

dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (RI, 842/2012, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) [grifou-se] 

Assim, a parte requerida não comprovou que tenha prestado o serviço de 

forma satisfatória, bem como, não apresentou qualquer justificativa para a 

realização da indigitada suspensão do serviço. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua 

conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código 

de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; e 2 - determinar 

que a parte promovida providencie o reestabelecimento do terminal 

telefônico 66-99617-9905, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação 

de multa. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001947-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME VIANA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001947-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: COSME VIANA FEITOSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por COSME VIANA FEITOSA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que 

trata-se de cliente na modalidade pré-pago, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

conexão, prescrição, inépcia da petição inicial, impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido contraposto 

e nas penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de conexão arguida pela parte 

reclamada, tendo em vista que as reclamações ajuizadas tratam-se de 
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débitos distintos, ou seja, os débitos discutidos nas demandas são 

diversos, não havendo comunhão de pedido ou causa de pedir em tais 

demandas. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, deve ser rejeitada, tendo 

em vista o documento trazido aos autos apresenta informações 

verossímeis. No que tange a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova e prescrição, tenho que a mesma deve ser indeferida, pois 

conforme se infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo 

que a parte autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a 

parte reclamada, ora fornecedora, bem como, o prazo prescricional é 

quinquenal. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, afirmando que trata de cliente na 

modalidade pré-pago. Em que pese as alegações da parte autora de que 

nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a 

realização da cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a 

celebração de negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do 

contrato firmado entre as partes, trazido aos autos com a contestação. 

Analisando detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos 

no ID 15775678, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente 

que houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído 

pela parte reclamante, a contratação dos serviços. Ora, da simples análise 

dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, documentos de 

identidade, a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano 

material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para 

que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé 

pela parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos 

termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante 

ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer 

relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança de 

tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto 

formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte 

requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do débito, mas 

também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$ 301,78 (trezentos e um reais e 
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setenta e oito centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do 

respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir 

da citação, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

A L E X A N D R E  A L V E S  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________ 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: 1001611-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001611-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GIVALDO PONTES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de apresentar 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. Mérito Pleiteia a parte requerente indenização por danos 

morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades 

de proteção ao crédito devido aos débitos que afirma desconhecer, 

conforme extrato apresentado. A parte requerida, em sua peça de defesa, 

assevera que firmou Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com o 

Banco BRADESCO, sendo totalmente legítima a cobrança e a negativação 

perpetrada. Aduzindo ainda que a negativação é decorrente da 

inadimplência da parte requerente em relação a uma dívida referente a um 

crédito cedido pelo Banco ao Autor. Pelas provas acostadas ao feito ficou 

demonstrada a negativação do nome da requerente pela empresa 

requerida. 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, modificativos e/ou extintivos do direito da parte requerente, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida 

tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a 

sua inadimplência, não apresentou cópia dos contratos que menciona, 

comprovando a relação jurídica existente entre a requerente e o Banco 

citado. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo, modificativo e/ou 

extintivo do direito da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer à versão posta na inicial. Com efeito, apesar de a parte 

reclamada juntar termo de cessão de direitos de suposto débito entre a 

parte reclamante e a o Banco Cedente, seria necessário apresentar o 

contrato firmado entre a parte reclamante e o banco cedente, a fim de 

confirmar a legalidade da cobrança. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Analisando-se detidamente os fatos, percebe-se sem maiores 

dificuldades que o abalo (dano) que o reclamante sofreu em sua 

reputação decorreu diretamente da negativa de fornecimento de serviços 

da reclamada. Acaso não tivesse ocorrido a inscrição no cadastro 

negativo de proteção ao crédito, o reclamante não teria saído da 

normalidade do seu estado anímico, restando abalada as suas emoções. 

Desta maneira, estando presentes os três elementos da responsabilidade 

civil, existe para a reclamada o dever de indenizar o reclamante, conforme 

se apurou. A rigor no dano moral, a reparação não-patrimonial surge no 

instante em que o ser humano suporta um constrangimento que, no caso 

em tela, não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor interna 

desnecessariamente. A propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o 

ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor 

comezinho da vida que pode acarretar a indenização, mas aquele que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define “um desconforto 

comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito Civil, 

responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). 

Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de dano moral 

é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação onde só 

dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde não há 

ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Na 

situação descrita na inicial vislumbro situação em que possa caracterizar 

dano moral já que negou, injustificadamente, o fornecimento do serviço 

bancário ao reclamante. Ademais, não há necessidade para a 

caracterização do dano moral reflexos econômicos uma vez que, na 

espécie, foi atingido, em virtude da conduta da reclamada, um dos direitos 

da personalidade da autora, tendo ocorrido o sofrimento humano que 

rende ensejo à obrigação de indenizar. Por fim, o sentimento a auto-estima 

também é merecedor de tutela jurídica. Portanto, não restam dúvidas 

acerca da existência da dor moral suportada pelo reclamante. Quanto ao 

precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de 

acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição 

do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, 

senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, 

deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 

do Código Civil. Assim comprovado o abalo de crédito suportado pelo 

autor, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem 

olvidar a condição econômica da requerente e do requerido, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras das partes. 

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz 

que, não obstante, em cada caso, deve atender a repercussão econômica 

dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do 

ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na 

razoabilidade uma vez que em outro Estado da Federação a requerida 

continuou a manter a conduta ilícita sem se preocupar com o interesse 

social da norma e a paz social. Ademais, mostra-se justo porquanto 

atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de 

cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. Ante ao 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, rejeito a preliminar arguida, e no 

mérito OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante em desfavor da Reclamada para: I) CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do arbitramento. II) 

Oficie-se o órgão de proteção ao crédito a fim de retirar o nome do autor 

nos órgãos que procedeu a inclusão referente a dívida em questão. Sem 
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custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

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 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

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74586 Nr: 3482-94.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Paixão de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE presente ação, extinguindo o feito na 

forma do art. 487, I do NCPC, com julgamento de mérito, para o fim de 

determinar que o INSS proceda a aposentadoria rural por idade, nos 

seguintes termos...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 dias. Condeno ainda a 

requerida no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

§ 2º e 3º do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil e da Súmula nº 

111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 

7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora.Juros de 

mora e correção monetária nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, 

ambos desde a citação.Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário, se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto no artigo 412, § 1º § 5º da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, sem manifestação 

das partes, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77045 Nr: 726-78.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Nazare de Andrade, Natanael Ferreira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial e condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

a conceder em favor do autor MIGUEL ANDRADE MARTINS, representado 

por MARIA DE NAZARÉ DE ANDRADE e NATANAEL FERREIRA MARTINS, 

o benefício de assistência social, no valor de um (01) salário mínimo 

mensal, a partir da data do requerimento administrativo, em 04/03/2015. 

Condeno ainda a requerida no pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do § 2º e 3º do 

artigo 85, do Novo Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ, 

contudo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001-MT, isento a 

autarquia do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora.Juros de mora e correção 

monetária nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, ambos desde a 

citação.Sentença sujeita a reexame necessário (Súmula 490 do 

STJ).Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social.Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, sem 

manifestação das partes, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.Em relação ao pagamento, proceda-se, 

obrigatoriamente, conforme dispõe a Resolução nº 405 de 

09/06/2016.Proceda-se com o necessário para o pagamento ao perito 

nomeado pelo Juízo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84120 Nr: 4184-06.2016.811.0018

 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: EdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 EX POSITIS, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o pedido para 

RECONHECER a União Estável que existiu entre EVALDO DE SOUZA 

ROCHA e GENY ABADIAS DE BARROS no período de 1997 a 2016, bem 

como decretar a sua DISSOLUÇÃO reconhecendo que o imóvel urbano 

localizado na Rua Dom Aquino, nº 180-E, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT 

pertencerá exclusivamente ao requerente, porém cabendo a cada um dos 

mesmos, 50% (cinqüenta por cento) do valor das edificações existentes 

sobre o imóvel, a ser apurado em liquidação nos termos do art. 509 do 

CPC. Com o pagamento a requerida de sua quota parte, deverá a mesma 

desocupar o imóvel o entregando ao requerente.Ato contínuo, extingo o 

feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Deixo 

de condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, face a presunção de sua hipossuficiência financeira.Sendo 

necessário a nomeação de defensor dativo, arbitro honorários 

advocatícios ao Dr. Adhemar de Brito Figueira em 05 URH’S a serem pagos 

pelo Estado de Mato Grosso, expedindo-se certidão para cobrança a 

requerimento do interessado.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as cautelas legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86637 Nr: 16-24.2017.811.0018

 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: José Luiz da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE presente ação, extinguindo o feito na 

forma do art. 487, I do NCPC, com julgamento de mérito, para o fim de 

determinar que o INSS proceda a aposentadoria rural por idade, nos 

seguintes termos...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 dias. Condeno ainda a 

requerida no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

§ 2º e 3º do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil e da Súmula nº 

111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 

7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora.Juros de 
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mora e correção monetária nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, 

ambos desde a citação.Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário, se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto no artigo 412, § 1º § 5º da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, sem manifestação 

das partes, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86840 Nr: 153-06.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson R. Dante Comercio-ME, Robison 

Rodrigues Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Estadual em face de 

Robison R. Dante Comércio ME referente a CDA n. 20165668, onde após 

regular citação (fls. 21), o executado apresentou comprovantes de 

pagamento do débito (fls. 23), tendo a exequente pugnado pela extinção 

do feito (fls. 29).

Assim, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, julgo extinto a execução e 

determino o arquivamento do feito após o seu trânsito em julgado.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91773 Nr: 2534-84.2017.811.0018

 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: Palmerina Joana Souza Siebra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE presente ação, extinguindo o feito na 

forma do art. 487, I do NCPC, com julgamento de mérito, para o fim de 

determinar que o INSS proceda a aposentadoria rural por idade, nos 

seguintes termos...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 dias. Condeno ainda a 

requerida no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

§ 2º e 3º do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil e da Súmula nº 

111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 

7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora.Juros de 

mora e correção monetária nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, 

ambos desde a citação.Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário, se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º 

NCPC).Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto no artigo 412, § 1º § 5º da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, sem manifestação 

das partes, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97199 Nr: 5241-25.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO DE FREITAS ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA propôs ação de execução por título 

extrajudicial em face de ELMO DE FREITAS ARANTES, ambos devidamente 

qualificados nos autos, ao argumento de ser credor da importância de R$ 

4.491,81 (Quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e um 

centavos) referente a Duplicata Mercantil nº 05078 com vencimento em 

04/02/2016.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 12/14.

Executado não localizado, conforme certidão de fls. 34.

Instado a se manifestar (fls. 44), o exequente, devidamente intimado, 

quedou-se inerte (fls. 47).

É o relatório. Decido.

Afere-se dos autos que o executado não foi citado desta lide e instado a 

apresentar seu atual endereço, o exequente, devidamente intimado não se 

manifestou nos autos, conforme certidão de fls. 47.

Logo, caracterizado a falta de interesse do exequente no prosseguimento 

desta lide, julgo extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 

485, inciso VI do CPC.

Eventuais custas remanescentes pelo exequente.

P.R. Intime-se pelo DJE e após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105879 Nr: 1083-87.2018.811.0018

 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: S. R. Waldow Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B

 Vistos etc.

Estando as partes devidamente representadas e não havendo 

preliminares a serem analisadas, fixo como ponto controvertido a 

legalidade da cobrança compreendida na fatura do dezembro de 2017 no 

valor de R$ 6.810,44 (seis mil, oitocentos e dez reais e quarenta e quatro 

centavos) referente a UC nº 6/1499033-7 e a existência de dano moral a 

ser indenizado.

Designo o dia 08/05/2019 às 15:00 horas para a audiência de instrução, 

oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas a serem arroladas 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser intimadas pelas partes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87259 Nr: 365-27.2017.811.0018

 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: Valeria de Araujo Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Miranda Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Karina Bartolomeu Alves - OAB:, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc.

Em análise dos documentos anexados com a inicial, em especial as notas 

fiscais das despesas arroladas pela requerente como devidas pelo 

requerido, constata-se que foram juntadas de forma parcial/quebradas 

não se permitindo a analise das mesmas de forma satisfatória.

Assim, converto o julgamento em diligência e determino que a requerente 

seja intimada para que providencie nova juntada dos documentos que 
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acompanham a inicial no prazo de até 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se e venham os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22844 Nr: 880-14.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio dos Santos

 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.

Analisando detidamente os autos, e em atenção ao petitório de fl. 191/194, 

salienta-se que, essa absurda política de o INSS lidar com números e não 

com a realidade das pessoas é lamentável e causa essa inaceitável 

situação inusitada, inclusive com modificação legislativa (Lei n.° 

8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 9.° c/c alterações realizadas pela Lei nº 

13.457/2017), de estabelecer prazo de validade nas decisões judiciais, 

cassando-as sumária e implicitamente na senda meramente administrativa. 

O que é flagrantemente inconstitucional.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se da r. sentença de fls. 

133/136, que já se decorreram mais de sete (07) anos desde a concessão 

do benefício previdenciário à parte autora.

 A pessoa beneficiária de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

como é o caso dos autos, poderá ser convocada a qualquer momento 

para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou 

manutenção, que é obrigatória, sob pena de suspensão do benefício, nos 

termos do § 4º do art. 43 da Lei 8.213/91, § 10 do art. 60 e art. 101, ambos 

da Lei 8.213/91.

Portanto, não obstante o petitório de fl. 191/194, vê-se do documento 

coligido à fl. 195 que a autora não atendeu a convocação para avaliação 

das condições que ensejaram a concessão do benefício, e pelo fato dos 

autos não se amoldarem em nenhuma das hipóteses de isenção (§ 1° do 

art. 101, da Lei 8.213/91) ao exame sobredito, INDEFIRO o pleito requerido 

pelo autor de reestabelecimento da aposentadoria por invalidez.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26463 Nr: 4444-98.2007.811.0018

 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: MMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, a parte autora se manifestou às fls. 370 

anexando cópia da matrícula n. 4315/CRI-Juara conforme determinado às 

fls. 364.

Portanto, determino o integral cumprimento da decisão de fls.364, a fim de 

que seja procedida a avaliação do imóvel informado às fls. 371.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41492 Nr: 1931-21.2011.811.0018

 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: Isaura Sanches de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, e em consonância com o disposto no 

artigo 477, §1º, do CPC, defiro a dilação do prazo para que a parte 

requerida se manifeste nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o decurso do prazo, intimem-se as partes para que digam o que de 

direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30935 Nr: 103-58.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmiro Bizerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DELMIRO BIZERRA DA SILVA propôs ação de restabelecimento de auxílio 

doença c/c aposentadoria por invalidez em face do INSS, sendo a 

demanda julgada procedente (fls. 66/69), havendo informação de que o 

requerente encontrava-se recebendo aposentadoria por idade rural ( fls. 

79/82).

Houve interposição de recurso de apelação (fls. 83/96) e pleito de 

execução de sentença (fls. 97/98), sendo o recurso recebido às fls. 102 e 

encaminhado ao TRF da 1ª Região, oportunidade em que foi negado 

provimento ao recurso (fls. 122/127).

Pleito de cumprimento de sentença (fls. 134/136), havendo impugnação ao 

cumprimento de sentença (fls. 140/148 e 149/154) e manifestação do 

requerente de fls. 157/162.

Cálculo judicial apresentado às fls. 164/165, seguido de manifestação do 

requerente (fls. 167) ao qual foi homologada às fls. 168/168-v.

Pedido de reconsideração às fls. 171-verso, ao qual foi indeferido às fls. 

176.

RPV expedido às fls. 178/179, havendo manifestação das partes (fls. 

181/182 e 186/187).

É o relatório.

Decido.

Primeiro não há de se falar em reexame necessário, eis que o recurso de 

apelação foi julgado pelo TRF da Primeira Região.

Da análise dos autos, afere-se que o requerente quando do julgamento da 

lide (fls. 66/69) já se encontrava recebendo o benefício de aposentadoria 

por idade rural (fls. 79/82), conforme relação de crédito de pagamento às 

fls. 148, sendo os benefícios inacumuláveis, gerando excesso à 

execução conforme cálculo de fls. 135/136.

Assim, afim de evitar enriquecimento ilícito, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para revogar a decisão de fls. 168/168-verso e 176, para acolher a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 149/154, reconhecendo 

como devido os valores de fls. 153-v, qual seja: R$ 32.507,11 (valor 

principal) e R$ 4.876,94 (honorários advocatícios), tornando sem efeito as 

Requisições de Pagamento de fls. 178/179 ao qual devem ser 

CANCELADOS.

Com o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se novos RPV'S 

conforme os valores acima descritos e com a expedição de alvará 

eletrônico, arquive-se com as cautelas legais.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62677 Nr: 135-87.2014.811.0018

 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: Elizabeth da Silva Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 
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Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT/3127-A

 Vistos, etc.

Trata-se de “Impugnação ao Cumprimento de Sentença” proposta pela 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em que 

alega que a r. sentença condenou a concessionária ao pagamento de 

danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescida de 

correção monetária pelo INPC, desde a data da sentença e juros 

moratórios simples de 1% ao mês desde do evento danoso.

Aduz, em síntese, que o cálculo apresentado pela exequente encontra-se 

em desacordo com o que fora determinado.

Ressalta que antes mesmo de ser intimada para o cumprimento do artigo 

523 do CPC, a concessionária efetuou o pagamento conforme a r. 

sentença, razão pela qual deu total cumprimento ao que fora estipulado em 

sentença, tendo o comprovante anexado aos autos na data de 

24/07/2015.

Instado a manifestar a parte exequente discorda dos cálculos 

apresentados pelo executado, apresentando novo calculo que entende 

devido.

 Pois bem. Há que se registrar, em princípio, que a sentença determinou 

expressamente o pagamento de danos morais no valor de R% 4.000,00 

acrescidas de juros moratórios (a partir da data do evento danoso) e 

correção monetária a partir da data do arbitramento da ação.

Nos termos do artigo 526, do CPC, “é lícito ao réu, antes de ser intimado 

para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em 

pagamento o valor que entender devido, apresentando memória 

discriminada do cálculo”.

Outrossim, em conformidade com o artigo 924, II, do CPC, “extingue-se a 

execução quando: II a obrigação for satisfeita”.

Diante de todo o exposto, e em análise detida dos autos, julgo procedente 

a impugnação ao cumprimento de sentença, dando a execução como 

satisfeita, tendo em vista o pagamento efetuado na data de 24/07/2015.

Preclusa a presente decisão, determino o arquivamento dos autos, tendo 

em vista ter sido determinado a expedição de alvará judicial às fls. 170.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38945 Nr: 2968-20.2010.811.0018

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Ante o exposto confirmo a liminar de fls. 202/203 e JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na presente ação e determino que seja paralisada toda 

e qualquer atividade econômica da parte requerida na área em comento 

que esteja em desrespeito a legislação ambiental sem prévia autorização 

valida do órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 

(dez mil reais).Condeno a requerida a apresentar PRAD e o seu 

cumprimento integral afim de recuperar a área degradada em 06 (seis) 

meses, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), bem como, 

reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio 

Ambiente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros 

legais à partir do evento danoso e corrigidos à partir do arbitramento.Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais.Incabível a condenação 

em honorários advocatícios em favor do Ministério Público.Oficie-se à 

Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT do conteúdo da 

presente decisão.Nos termos do art. 22, § 1º da Lei 8.904/94, fixo os seus 

honorários em 08 (oito) URHs, que deverão ser pagas pelo Estado de Mato 

Grosso, mediante certidão a ser requerida pelo defensor dativo.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000903-54.2018.8.11.0018

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:

E. P . SOARES - ME (EXECUTADO)

 

Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligências para cumprimento do mandado, no prazo legal. 

Juara MT 03 de dezembro de 2018 Sueli A. Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000125-84.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM VENANCIO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PICCIN (REQUERIDO)

JOSE FRANCISCO DOTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000125-84.2018.8.11.0018. REQUERENTE: MIRIAM 

VENANCIO PINHEIRO REQUERIDO: WAGNER PICCIN, JOSE FRANCISCO 

DOTTO D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora quanto a juntada de 

informações do requerido no ID 13435232, requerendo o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. JUARA, 28 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000222-84.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA RAMOS BOCARDI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUARA (RÉU)

 

Intimar Patrono da Parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias para cumprimento do mandado de citação, no 

prazo legal. Juara MT 03 de dezembro de 2018 Sueli A. Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001000-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HOMERO RIBEIRO RAMOS (RÉU)

 

Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento da diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Juara MT 03 de dezembro de 2018 Sueli A. Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001000-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HOMERO RIBEIRO RAMOS (RÉU)

 

Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento da diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Juara MT 03 de dezembro de 2018 Sueli A. Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001125-22.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA REGINA BALAN TABORDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001125-22.2018.8.11.0018. AUTOR(A): CLEUZA 

REGINA BALAN TABORDA RÉU: BANCO BMG D E C I S Ã O I N T E R L O 

C U T Ó R I A Trata-se de “ação de nulidade contratual c/c repetição de 

indébito e indenização por danos morais com pedido de exibição de 

documentos e tutela de urgência, em que diante do superendividamento, a 

parte requerente encontra-se impossibilitada de arcar com seu sustento. 

Que como professora concursada da UNEMAT aufere renda mensal bruta 

de R$ 14.976,88. Todavia, possui onze empréstimos consignados em sua 

folha de pagamento, e mais três empréstimos com desconto em sua conta 

corrente, sendo que recebe, de fato, apenas o valor de R$ 5.969,66, que 

seria insuficiente para a sua subsistência. Aduziu que contratou com o 

banco requerido empréstimos consignados. Todavia, constatou que em 

seu holerite passou a ser descontado “cartão de crédito”, que nunca 

possuiu com o banco requerido. Verificou, posteriormente, que a tática 

utilizada pelo requerido consiste no chamado cartão de crédito 

consignado, em que é cobrado do consumidor apenas a parcela mínima do 

cartão, transformando a dívida impagável. Que jamais contratou cartão de 

crédito com o requerido. Considerando a sua receita líquida, apenas o 

desconto referente ao cartão de crédito atinge o patamar de 43%, sem 

contar o montante decorrente dos demais consignados. Pois bem. O 

entendimento jurisprudencial hodierno limita as consignações facultativas 

autorizadas pelo consumidor bancário a 30% (trinta por cento) da sua 

remuneração líquida. Ao conceder os empréstimos, o requerido deveria ter 

aferido a capacidade de endividamento da requerente e somente 

concedendo crédito na certeza de que, em sendo as prestações 

correspondentes decotadas diretamente da sua folha de pagamento e da 

conta na qual aufere os seus rendimentos, o risco de inadimplemento seria 

mitigado. Demais disso, soa no mínimo estranho a cobrança de “cartão de 

crédito”, com valores mensais muito parecidos, quando a consumidora 

afirma que nunca contratou cartão de crédito, mas apenas fez 

empréstimos consignados. Depreende-se dos autos a presença dos 

requisitos autorizadores para da liminar, quais sejam, a relevância dos 

motivos exordiais (o fumus boni iuris) e a possibilidade da ocorrência de 

lesão irreparável ao direito da parte requerente (periculum in mora), 

conforme disposto no art. 300 do CPC. No caso, a probabilidade do direito 

encontra-se no fato de que tem sido comum os descontos mensais, 

sucessivos e intermináveis do valor mínimo de fatura do cartão de crédito, 

enquanto que, na verdade, a requerente pensava que estava contratando 

e pagando o empréstimo consignado. E o perigo do dano se manifesta nas 

cobranças intermináveis, que compromete de forma substancial o seu 

salário, sem previsão do número de parcelas a serem quitadas. Ora, em 

face da natureza provisória do decisum, bem como, de modo diverso se 

der a solução definitiva, há a possibilidade de reversão da medida, 

consoante disposto no §3º do referido artigo, já alhures transcrito. A 

respeito dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, eis o escólio 

de Humberto Theodoro Júnior, sobre o fumus boni iuris: “... O juízo 

necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado 

sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte. Não 

se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, 

pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo”. E 

discorrendo sobre o periculum in mora, destaca: “... a parte deverá 

demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, 

venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela (...). 

O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter 

uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o 

que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido... .” (in 

Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, 

processo de conhecimento e procedimento comum, Ed. Forense, 56ª ed., 

v. I, 2015. pp. 609/610). Diante de acervo probatório amealhado, é possível 

verificar a probabilidade do direito invocado, a um primeiro exame, para 

fins de deferimento da tutela antecipada e o perigo de dano e/ou de 

demora. Por derradeiro, insta mencionar que a jurisprudência tem 

considerado abusiva a contratação de “cartão de crédito consignado”. 

Nesse sentido: TJGO-0127008) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO NA MODALIDADE DE CARTÃO 

DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESCONTO 

SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA MENSAL. REFINANCIAMENTO DO 

VALOR TOTAL DEVIDO TODO MÊS. DÉBITO QUE NUNCA SE FINDA, PELO 

CONTRÁRIO SÓ AUMENTA. DISCUSSÃO DESSA ESPÉCIE CONTRATUAL 

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERINDO SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS. MANIFESTA ABUSIVIDADE. REVISÃO DO PACTO EM 

FAVOR DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS QUE 

PREVEEM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS REMUNERATÓRIOS. 

EQUIPARAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1 - A modalidade do presente contrato bancário, o cartão 

de crédito consignado em folha de pagamento, ao que se observa no caso 

concreto, com prestações sem número ou prazo determinado, com 

desconto apenas do mínimo do valor da fatura mensal efetuado direto da 

folha de pagamento do autor/servidor público, com aplicação de juros 

remuneratórios no percentual de 4,65% ao mês, além de outros encargos, 

fazendo o banco réu, em seguida um refinanciamento do restante do valor 

total devido, é modalidade que externa manifesta abusividade por parte da 

instituição financeira, lucro exagerado e onerosidade excessiva ao 

consumidor, na medida em que a quitação do débito nunca acontece. 2 - 

Outrossim, na hipótese em tela, além da dívida nunca acabar, de acordo 

com as planilhas colacionadas aos autos, ela fez foi aumentar, muito 

embora o consumidor nunca tenha deixado de pagar uma prestação 

sequer, já que a parcela é descontada direto da sua folha de pagamento. 

3 - Insta salientar sobre a existência de ação civil pública em tramitação na 

19ª Vara Cível da comarca de Goiânia, em que se discute as abusividades 

praticadas pela instituição financeira requerida nessa espécie contratual e 

a sua onerosidade excessiva ao consumidor, inclusive com o deferimento 

de liminar determinando a suspensão dos descontos direto da folha de 

pagamento dos servidores públicos, aposentados e pensionistas. 4 - Não 

constando do "termo de adesão", trazido aos autos pelo banco requerido, 

o percentual de juros remuneratórios aplicados e a forma de capitalização, 

ele deve ser analisado de forma a favorecer a parte hipossuficiente, no 

caso, o autor. 5 - Observada a ocorrência de substancial discrepância em 

relação a s taxas cobradas, cabível a limitação dos juros remuneratórios a 

média praticada no mercado para as operações de empréstimo pessoal 

consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil. 6 - 

Nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação 

da MP nº 1.963-17, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, é lícito o pacto de 

juros capitalizados em periodicidade inferior a anual, desde que previsto 

no instrumento contratual de maneira expressa, o que não ocorreu na 

avença em revisão. 7 - Diante do valor inicial da dívida e o montante já 

pago pelo autor, denota-se a evidente quitação do contrato, no que devem 

ser imediatamente suspensos os descontos efetivados em sua folha de 

pagamento. 8 - O banco requerido deverá restituir em dobro o montante 

pago a maior pelo consumidor, nos termos do artigo 42, parágrafo único 

do CDC, saldo esse a ser apurado em liquidação de sentença, levando-se 

em conta a desnaturação do contrato de cartão de crédito para 

empréstimo consignado em folha de pagamento (da forma como foi 

apresentado ao consumidor, em afronta ao princípio da transparência). 9 - 

Com as modificações trazidas com o julgamento do apelo, o ônus da 

sucumbência deve ser invertido, a fim de que a instituição financeira 

requerida arque com a sua totalidade. 10 - APELO CONHECIDO E 

PROVIDO. (Apelação Cível nº 177761-82.2013.8.09.0051 (201391777611), 

4ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Marcus da Costa Ferreira. j. 18.09.2014, 

unânime, DJe 02.10.2014). --------------------- TJMG-1116574) PROCESSO 

CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO 
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CONSIGNADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO - ORIENTAÇÃO PARADIGMÁTICA DO 

TJMG - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0024.14.224271-8/002 - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA AO CASO. VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE - 

MANUTENÇÃO. Com relação aos pressupostos das tutelas de urgência, 

segue existindo uma dúplice exigência concomitante de. i) um juízo 

razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente 

invocado e ii) a necessidade que o direito judicializado seja colocado em 

imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano 

(desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao 

resultado pretendido no processo. Através do incidente de uniformização 

de jurisprudência em Agravo de Instrumento nº 1.0024.14.224271-8/002, 

este e. TJMG fixou a tese no sentido de que "Nas ações declaratórias de 

inexistência de débito, quando a parte autora nega a relação jurídica e a 

dívida ensejadora da negativação de seu nome, o Poder Judiciário deve 

conceder liminar para abstenção ou exclusão do nome do consumidor dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito". As astreintes, como são comumente 

denominadas no meio jurídico, consistem no artifício técnico-jurídico 

destinado a compelir o devedor a fazer ou deixar de fazer algo que 

somente ele pode fazer ou não fazer. Trata-se, pois, de instrumento 

jurídico-processual que visa o cumprimento de uma ordem judicial 

naqueles casos em que é impossível a sub-rogação, por não existir forma 

de o Poder Judiciário substituir a vontade do devedor da obrigação de 

fazer ou não fazer. Como visto, o único objetivo das astreintes é garantir a 

eficácia de uma ordem judicial, e não provocar o enriquecimento sem 

causa do credor. Nesse sentido, o juiz deve balizar o valor da multa de 

molde a não se tornar excessivo ou insuficiente, servindo, efetivamente, 

para que se realize a determinação judicial. (Agravo de Instrumento nº 

0252473-15.2018.8.13.0000 (1), 16ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Otávio 

Portes. j. 18.07.2018, Publ. 27.07.2018). FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS 

defiro a liminar vindicada, razão pela qual DETERMINO que a parte 

requerida suspenda a cobrança do débito discutido em juízo, abstendo-se 

de realizar os descontos na folha de pagamento da requerente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de sua majoração ou 

redução, caso se revele insuficiente ou excessiva. OUTROSSIM, nos 

termos do art. 396 do CPC, determino que a parte requerida exiba, junto 

com sua contestação, todos os contratos bancários entre as partes, de 

2012 a 2018, referentes a empréstimos consignados e cartão de crédito 

consignado. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. Cite-se. 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000176-95.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Câmara Municipal de Juara/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000176-95.2018.8.11.0018 IMPETRANTE: LUCIANE 

BORBA AZOIA BEZERRA IMPETRADO: CÂMARA MUNICIPAL DE 

JUARA/MT DECISÃO Inicialmente é necessário esclarecer que o simples 

andamento da Comissão Processante não enseja qualquer mudança no 

cenário fático. Eventual irregularidade na contratação de serviços 

advocatícios pela Câmara Municipal não tem o condão de nulificar o 

processo administrativo, já que todos os atos processuais são praticados 

pelos vereadores membros da comissão. Outrossim, a liminar indeferida 

nos autos é objeto de recurso nº 1006386-22.2018.811.0000, cujo efeito 

suspensivo ativo foi negado pelo órgão ad quem, de modo que falece 

competência a este juízo, já que a questão está sob a análise do Tribunal 

de Justiça. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS não conheço do pedido de ID: 

13937707. Intimem-se, as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000176-95.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Câmara Municipal de Juara/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000176-95.2018.8.11.0018 IMPETRANTE: LUCIANE 

BORBA AZOIA BEZERRA IMPETRADO: CÂMARA MUNICIPAL DE 

JUARA/MT DECISÃO Inicialmente é necessário esclarecer que o simples 

andamento da Comissão Processante não enseja qualquer mudança no 

cenário fático. Eventual irregularidade na contratação de serviços 

advocatícios pela Câmara Municipal não tem o condão de nulificar o 

processo administrativo, já que todos os atos processuais são praticados 

pelos vereadores membros da comissão. Outrossim, a liminar indeferida 

nos autos é objeto de recurso nº 1006386-22.2018.811.0000, cujo efeito 

suspensivo ativo foi negado pelo órgão ad quem, de modo que falece 

competência a este juízo, já que a questão está sob a análise do Tribunal 

de Justiça. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS não conheço do pedido de ID: 

13937707. Intimem-se, as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000933-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. (REQUERENTE)

K. A. D. (REQUERENTE)

D. R. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RIGOS OAB - 264.210.788-42 (REPRESENTANTE)

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONSTANTINOS ANTONIOS DOGAS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000933-89.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

KONSTANTINOS ANTONIOS DOGAS, DIMITRIS RIGOS DOGAS, ISADORA 

RIGOS DOGAS REPRESENTANTE: PRISCILA SANTOS RIGOS 

INVENTARIADO: KONSTANTINOS ANTONIOS DOGAS DECISÃO Defiro a 

abertura do inventário. Nomeio KONSTANTINOS ANTONIOS DOGAS, 

ISADORA RIGOS DOGAS e DIMITRIS RIGOS DOGAS, representados por 

PRISCILA SANTOS RIGOS como inventariantes que, intimados da 

nomeação, prestarão, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo (art.617, I e parágrafo único, NCPC). 

Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data que prestou o compromisso, 

fará a inventariante as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620, NCPC). Feitas as primeiras declarações, cite-se, 

para os termos do inventário e partilha, os herdeiros não representados 

processualmente, o Ministério Público e a Fazenda Pública (art.626, CPC). 

As citações deverão ser feitas pessoalmente aos herdeiros domiciliados 

na Comarca e, por AR, aos domiciliados em outras Comarcas. Concluídas 

as citações, abrir-se-á vistas às partes, em cartório e pelo prazo comum 

de 10 (dez) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações (art.627, 

NCPC). Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se com observância 

das formalidades legais. JUARA, 28 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42506 Nr: 2934-11.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolina Borges de Oliveira

 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:

 DECISÃO

Através da petição de f. 66 o exequente pleiteia requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente quanto a 

informações de eventuais bens em nome da parte executada via Infojud, 

além de pesquisa de existência de veículos no sistema Renajud.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 
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mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de f. 66, e para tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as declarações de imposto de 

renda do executado dos últimos 03 (três) anos, via INFOJUD.

Proceda-se a pesquisa junto ao Sistema RENAJUD, de veículos em nome 

do executado.

Com a juntada dos extratos, vista a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo ao Executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000332-83.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE CORREIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000332-83.2018.8.11.0018 

Polo ativo: EXEQUENTE: NILZA F. B. DALPIAZ - EPP Polo passivo: 

EXECUTADO: ALCIONE CORREIA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-53.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELLIS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000334-53.2018.8.11.0018 

Polo ativo: EXEQUENTE: NILZA F. B. DALPIAZ - EPP Polo passivo: 

EXECUTADO: LELLIS RODRIGUES DOS SANTOS Vistos, etc. 1. INTIME-SE 

a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será 

CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000337-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GONCALVES NUNES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000337-08.2018.8.11.0018 

Polo ativo: EXEQUENTE: NILZA F. B. DALPIAZ - EPP Polo passivo: 

EXECUTADO: PEDRO GONCALVES NUNES Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000480-94.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR MARTINS DA ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000480-94.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: NILZA F. B. DALPIAZ - EPP EXECUTADO: ADAIR MARTINS 

DA ROSA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório 

deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e 

JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a 

mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o 
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débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORILIO ALECIO NETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000515-54.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: RENATA MEIRA DA SILVA EXECUTADO: ORILIO ALECIO 

NETTO Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000656-73.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO & ALEIXO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AGUIAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000656-73.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: ALEIXO & ALEIXO LTDA - ME EXECUTADO: ADRIANO 

AGUIAR DA SILVA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. 

Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000618-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ALMEIDA PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000618-61.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME EXECUTADO: 

RODRIGO DE ALMEIDA PEREIRA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000611-69.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA GONCALVES CAUBELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES HONORIO LEMUNIER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000611-69.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: MARIA REGINA GONCALVES CAUBELLI EXECUTADO: 

EUDES HONORIO LEMUNIER Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original 

junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo 

Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 
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dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-50.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA GONCALVES CAUBELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO TELES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000664-50.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: MARIA REGINA GONCALVES CAUBELLI EXECUTADO: ALEX 

SANDRO TELES Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. 

Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000671-42.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZAMAR SOARES DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000671-42.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: NILZA F. B. DALPIAZ - EPP EXECUTADO: SUZAMAR 

SOARES DOS ANJOS Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto 

ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. 

Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000670-57.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO & ALEIXO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILAINE CARDOSO FRANCISCA DE IOLANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000670-57.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: ALEIXO & ALEIXO LTDA - ME EXECUTADO: JOCILAINE 

CARDOSO FRANCISCA DE IOLANDA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000669-72.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNARA SANDY ROCHA DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000669-72.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME EXECUTADO: 

TAYNARA SANDY ROCHA DE CAMPOS Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOBATO COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GEOVANI DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000713-91.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: LUIZ CARLOS GOBATO COMERCIO - ME EXECUTADO: 

GEOVANI DA SILVA CAMPOS Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original 

junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo 

Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000712-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR CASSIMIRO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000712-09.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: NILZA F. B. DALPIAZ - EPP EXECUTADO: VALMIR 

CASSIMIRO DE QUEIROZ Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto 

ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. 

Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000798-77.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA GONCALVES CAUBELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA FERREIRA BERTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000798-77.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: MARIA REGINA GONCALVES CAUBELLI EXECUTADO: LUZIA 

FERREIRA BERTO Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. 

Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000736-37.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY JOSE CORREIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000736-37.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: TOBIAS PIVA EXECUTADO: WANDERLEY JOSE CORREIA 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000972-86.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RAMOS DURVAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000972-86.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME EXECUTADO: 

LEONARDO RAMOS DURVAL Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original 

junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo 

Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 
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aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-69.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA GONCALVES CAUBELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA BARBOSA DE SOUZA MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000999-69.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: MARIA REGINA GONCALVES CAUBELLI EXECUTADO: LIDIA 

BARBOSA DE SOUZA MOREIRA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001032-59.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI MACEDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZIZI FRANCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001032-59.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: ELOI MACEDA EXECUTADO: AZIZI FRANCA Vistos, etc. 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001083-70.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE PORTES SOARES 02618333160 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERITA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001083-70.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: ADRIANE PORTES SOARES EXECUTADO: ALMERITA DE 

OLIVEIRA DE ALMEIDA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto 

ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. 

Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000948-58.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SETTI (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1000948-58.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: NILZA F. B. DALPIAZ - EPP EXECUTADO: ALESSANDRO 

SETTI DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento 

de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente o acordo homologado por sentença, sob 

pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual 

de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000947-73.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

C. CORREA DE LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SETTI (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1000947-73.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: C. CORREA DE LIMA - ME EXECUTADO: ALESSANDRO SETTI 

DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente o acordo homologado por sentença, sob pena de 

ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000945-06.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CJR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA GONCALVES PEREIRA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1000945-06.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: CJR CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME EXECUTADO: 

LUZIA GONCALVES PEREIRA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início 

da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente o acordo homologado 

por sentença, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de 

multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. Altere-se o 

registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001307-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE RIBAS BONETE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001307-08.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: F K NEZU - ME EXECUTADO: FRANCIELE RIBAS BONETE 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001309-75.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001309-75.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: F K NEZU - ME EXECUTADO: NOEMI RODRIGUES DA CRUZ 

AGUIAR Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório 

deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e 

JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a 

mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o 

débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001314-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON DANTE VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001314-97.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: F K NEZU - ME EXECUTADO: CLEVERSON DANTE VIEIRA 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001320-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAYNE FERREIRA SALVALAGGIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001320-07.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: F K NEZU - ME EXECUTADO: JAYNE FERREIRA 

SALVALAGGIO Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. 

Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, 

carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do débito, e 

conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE 

com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a 

penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001321-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA FABIA DINIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001321-89.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: F K NEZU - ME EXECUTADO: FRANCISCA FABIA DINIZ DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório 

deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e 

JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a 

mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o 

débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001326-14.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001326-14.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: F K NEZU - ME EXECUTADO: DOUGLAS MARTINS DOS 

SANTOS Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório 

deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e 

JUNTADO o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a 

mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o 

débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001327-96.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE MENDES PAVANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001327-96.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: F K NEZU - ME EXECUTADO: GEOVANE MENDES PAVANI 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001336-58.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001336-58.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: F K NEZU - ME EXECUTADO: THIAGO HENRIQUE DA SILVA 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-87.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CAVICHIOLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001347-87.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: AMANDA ALBERTINI COLET EXECUTADO: JOSE CAVICHIOLI 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 92239 Nr: 2761-74.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Presidente Epitacio-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mailton Gonçalves Vantini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAILTON GONÇALVES VANTINI, Cpf: 

43684295833, Rg: 412346497, Filiação: Rute da Silva Gonçalves Vantini e 

Milton Vantini, data de nascimento: 29/09/1993, brasileiro(a), natural de 

Catanduv-SP, casado(a), agente funerario, Telefone 99678-6581. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do réu para efetuar o pagamento dos dias-multas, no 

valor de 4.987,47 (quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e quarenta 

e sete centavos), no prazo de 10 dias.

Despacho/Decisão: [...] No que se refere a pena de multa, determino a 

confecção do cálculo e a intimação do recuperando para efetuar o 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, caso não seja adimplida, nos 

termos do artigo 1.599 da CNGC determino que seja enviada cópia da 

sentença à Procuradoria da Fazenda Pública para promover à execução, 

atentando-se o senhor gestor as determinações contidas na CNGC, seção 

28, artigo 573. Após o cumprimento da determinação supra, arquivem-se 

os presentes autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 30 de novembro de 2018

Rosemar Meloto Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 99078 Nr: 6215-62.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdS, ANdS, PPMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, Claudia Felício Garcia - OAB:19.292, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297

 Vistos etc

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva proposto pela 

defesa do denunciado Plinio Pereira Medes Filho, em que se alega a 

inexistência dos requisitos da prisão preventiva.

O nobre causídico afirma que o acusado Plínio possui família constituída, 

trabalha de carteira assinada na cidade de Cuiabá como moto taxista. 

Aduz que apesar de o acusado responder a outro procedimento criminal 

tal fato ocorreu anteriormente à prática do presente delito, sendo que no 

executivo de pena teve sua punibilidade extinta. Aduz ainda que os fatos 

não são contemporâneos.

 O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de 

revogação da prisão preventiva (ref. 31).

EIS O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observa-se que nada de novo fora apresentado pela defesa, de modo a 

demonstrar que os requisitos da segregação cautelar não se encontram 

mais presentes, ao contrário, vislumbro a questão de garantia da ordem 

publica em face do crime praticado.

A prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, ante 

a possibilidade concreta de reiteração criminosa.

Em que pese as razões exposadas pela nobre defesa do acusado, 

observa-se que o fato em apreço ocorreu no segundo semestre de 2016, 

sendo que no mesmo ano foi distribuída ação penal pelo delito de 

receptação na cidade de Cáceres (código 203144), e no ano seguinte o 

acusado cometeu, em tese, o delito de furto qualificado na Comarca de 

Cuiabá/MT (código 502117). Soma-se a isso ao fato de o acusado já ter 

sido condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, 

demonstrando assim, que a prisão é necessária para evitar a reiteração 

criminosa.

Neste contexto, não fosse mantida sua prisão, ter-se-ia implicitamente 

estímulo à empreitada criminosa com evidente descrédito do Poder 

Judiciário, causando segura revolta no seio social.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “a garantia da ordem 

pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente 

para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC nº 300.723/RS 

- Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014).

No mesmo sentido:

“O fato de o agente ser reincidente, ostentando condenação [...], 

demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, 

merecendo destaque que se encontrava cumprindo pena quando da 

prática dos delitos em questão, autorizando a preventiva. 3. Concluindo-se 

pela imprescindibilidade da preventiva, resta clara a insuficiência das 

medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria 
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adequada para o restabelecimento da ordem pública [...].” (RHC nº 

66.424/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 6.9.2016)

Cumpre consignar que os predicados pessoais não autorizam, por si só, a 

revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição 

jurisprudencial.

Nesse diapasão:

HABEAS CORPUS - PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - 

PRISÃO EM FLAGRANTE - INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - 

MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EVASÃO DO 

DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO - GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PACIENTE PRIMÁRIO 

COM BONS ANTECEDENTES - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. É irrelevante as 

alegações de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, 

quando presentes os motivos da prisão preventiva, quais sejam, a 

garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

 A constrição cautelar mostra-se devidamente justificada, fundamentada 

na garantia da ordem pública, de forma que a revogação da prisão 

preventiva do acusado não se mostra prudente, ante o risco de continuar 

infringindo a lei, além de contribuir para disseminar a ideia de impunidade, 

dificultando ou até mesmo inviabilizando o ingente esforço do Estado no 

combate ao crime.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do 

denunciado Plinio Pereira Mendes Filho, porquanto presentes a 

materialidade e os indícios de autoria, assim como a necessidade de 

garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000110-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASCOAL SIDNEI MARIANO MARTINEZ JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000110-31.2017.8.11.0025. AUTOR(A): 

CRISTIANE APARECIDA FRANCO RÉU: PASCOAL SIDNEI MARIANO 

MARTINEZ JUNIOR V I S T O S, Postula a autora a correção do polo 

passivo para fazer constar como parte ré Pascoal Sidnei Mariano Martines 

- CPF n. 045.562.271-00 e não o Sr. Pascoal Sidnei Mariano Martines 

Junior como cadastrado nos sistema PJe. Defiro o pedido de retificação do 

polo passivo da demanda para fazer constar como requerido Pascoal 

Sidnei Mariano Martines, condicionando à autora, informar o CPF correto, 

porquanto o nº de CPF informado nos autos pertence ao Sr. Pascoal 

Sidnei Mariano Martines Junior, conforme se depreende do próprio registro 

dos autos, prazo de 5 dias. Cumprido o item anterior, prossiga no 

cumprimento da decisão de ID. 13504485 encaminhando-se o feito ao 

CEJUSC para designação de audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000548-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAMIVALENTES MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000548-23.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: LAMIVALENTES MADEIRAS LTDA - 

EPP V I S T O S, Diante do teor da certidão de ID. 14874236, noticiando a 

inércia da parte autora em juntar as peças necessárias para o 

cumprimento da missiva, devolva-se à origem com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001133-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOSE FRANCISCO PEREIRA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

VALDOMIRO APARECIDO PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA RABELO TOMEIX OAB - PR63170 (ADVOGADO(A))

ELIEUZA SOUZA ESTRELA OAB - PR46917 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001133-75.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOSE FRANCISCO PEREIRA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - ME REQUERIDO: VALDOMIRO APARECIDO PINHEIRO, 

AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA V I S T O S, Manifesta-se o 

requerido pugnando pela designação de nova data para realização do ato 

deprecado e informa o endereço atualizado da testemunha a ser inquirida 

(ID.15762166). Da análise dos autos, verifica-se que diante da certidão 

lançada no ID. 14741354 determinou-se a devolução da missiva por 

ausência de recolhimento das custas processuais, entretanto, os 

encargos processuais já haviam sido recolhidos, conforme se infere dos 

documentos de ID. 14510616. Assim sendo, revogo o despacho lançado 

no ID. 14783531 e designo a audiência instrutória para o DIA 10 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 17h.. Intime-se a testemunha para comparecer a 

solenidade, bem como os advogados das partes, se houver. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92677 Nr: 790-72.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DE FARIAS, VILSON LOPES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA DA SILVA, LUZIA MENDES 

DA SILVA, ESPÓLIO DE JULIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

14/12/2018, ÀS 13H30MIN, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 365: 

"Vistos, etc. Regularizada a polaridade passiva, com a inclusão do Espólio 

de Julio Pereira da Silva na lide, promova-se a retificação da capa e 

demais registros dos autos, e tendo os réus/reconvintes indicado a prova 

que pretendem seja produzido, primeiramente rejeito o pedido de citação 

de todos herdeiros, porque, como salientado na decisão anterior, o espólio 

representa a totalidade da herança até que ela seja partilhada, e ato 

seguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 
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14/12/2018, às 13h30m, para colheita da prova testemunhal indicada pelos 

réus/reconvintes, porque inertes os autores quanto ao dever de indicação 

e justificação da dilação probatória porventura pretendida, assinalando 

que a intimação/notificação dos arrolados é dever processual da própria 

parte, ex vi do que preconiza o art. 455 do NCPC, pena de preclusão do 

direito à prova."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82601 Nr: 2547-72.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BARRA DE FRANCA, VALDEMAR 

SETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90795 Nr: 5144-77.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAVER RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Em cumprimento ao despacho retro, nomeio como Curador (a) Especial 

para patrocinar a defesa da parte executada o (a) Advogado (a) militante 

nesta Comarca, Doutor(a) HILONES NEPOMUCENO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000936-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DELFONSO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PRIMO ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000936-23.2018.8.11.0025. AUTOR(A): DELFONSO 

COSTA RÉU: JOSE PRIMO ALVES VISTOS, Trata-se de ação de resolução 

contratual cumulada com pedido liminar de natureza possessória e 

indenização por perdas e danos, verbalizada por Delfonso Costa em face 

de José Primo Alves, assinalando, em síntese, que em 14.02.2017 firmou 

contrato de permuta com o requerido, no qual teria dado ao demandado o 

Lote 32, localizado na Gleba Iracema, com área de 52,68 hectares e em 

troca teria recebido o Lote 5, localizado na Gleba Associação Vitória da 

União, com área de 32,42 hectares e o Lote 04, localizado na Gleba Nova 

Canaã, com área de 32,82 hectares. Assevera que a cláusula quarta do 

instrumento contratual previu que os imóveis dados em permuta deveriam 

estar livres de quaisquer embargos, penhoras e outros impedimentos 

judiciais ou extrajudiciais, e que, na hipótese de haver qualquer embaraço 

anterior ao pacto caberia ao antigo proprietário resolvê-lo. Verbera que 

depois de perfectibilizada a permuta, teria sido surpreendido com 

cumprimento do mandado de reintegração de posse sobre os imóveis 

objeto da troca, sendo compelido a se retirar das áreas permutadas diante 

da ordem judicial proferida na ação de reintegração de posse (cód. 

108165), que segundo ele, foi ajuizada antes da formalização do contrato 

em discussão. Diante desses fatos, pretende a concessão da tutela de 

urgência, para ser reintegrado na posse da coisa litigiosa, como 

consequencia do retorno das partes ao status quo anterior à celebração 

da avença. Esquadrinhada a pretensão antecipatória, de uma ligeira 

passada de olhos dos documentos que amparam o pedido inicial, 

denota-se que a ordem de reintegração de posse, objeto do mandado 

acostado ao ID. 14067511, diz respeito a uma área de 2.499,0697ha, 

denominada Fazenda Boi Bom, o que não coincide, ao menos pelas parcas 

informações que se acham acostadas ao feito, aos imóveis aqui em 

disputa, carecendo o pedido de esclarecimento e melhor elucidação, razão 

porque, diante da ausência de documento que comprove que os imóveis 

recebidos em permuta estão localizados na área reintegrada, concedo ao 

autor o prazo de 5 dias para acostar ao feito prova nesse sentido ou 

emendar a inicial, de molde a tornar mais clara a questão litigiosa. 

Decorrido o prazo assinalado com ou sem manifestação, tornem-me 

conclusos para análise do pedido de urgência. Intime-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000719-48.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ALVES (REQUERIDO)

ALTIR ANTONIO PERUZZO (REQUERIDO)

HERMES LOURENCO BERGAMIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA Autos 

n.º 1000719-48.2017.8.11.0025 Autor: Ministério Público Estadual Réus: 

Marcia Alves e Outros V I S T O S, ETC. Trata-se de ação civil pública por 

ato de improbidade ajuizada pelo Ministério Público estadual em face de 

servidora pública municipal que teria exercido, ilegalmente, duas funções 

públicas cumuladas, por um período superior a 3 anos, o que teria gerado 

um prejuízo aos cofres públicos da ordem de R$ 144.231.03 (cento e 

quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e um reais e três centavos) e teria 

contado com o beneplácito de duas gestões municipais distintas, o que 

justificou a inclusão dos alcaides no polo passivo da demanda. Proposta a 

ação, foi concedida, liminarmente, ordem de indisponibilidade de bens, 

sendo a restrição/bloqueio do patrimônio da requerida limitada ao valor dos 

supostos prejuízos sofridos pelo erário, assim como, determinada a 

notificação dos 3 demandados para que apresentassem defesa preliminar 

ao pedido inicial, nos moldes do que preconiza o art. 17 da LIA. Ademais, 

flexibilizou-se a garantia de inviolabilidade do sigilo fiscal da servidora, 

assim como que fosse oficiada a municipalidade, para que trouxesse aos 

autos cópia da declaração de bens e rendas dos últimos cinco anos, 

relativos à demandada. Expedidos os ofícios requisitórios, aforante o 

serviço notarial e registral dessa Comarca, nenhum órgão respondeu às 

requisições, razão porque determino sejam elas reiteradas, salientando-se 

expressamente as sanções que são passiveis de aplicação na hipótese, 

descritas nos arts. 380 e seguintes da CNGCMT. Lado outro, compulsando 

o caderno processual anota-se que a primeira demandada quedou-se 

inerte quanto à faculdade de defender-se previamente no procedimento 

bifásico criado pela Lei 8.429/92, ao passo que os gestores municipais 

arrolados no polo passivo defenderam-se na fase prelibatória, um 

aduzindo ausência de dolo/culpa na manutenção do vínculo laboral, 

porque até sua assunção ao cargo e tomada de conhecimento das 

questões administrativas demandou algum tempo, não se-lhe podendo 

atribuir a pecha de omissão dolosa no caso; e o outro assinalando que a 

contratação da servidora se deu na sua gestão e que fiava-se na 

interpretação vigente àquele tempo, de que o cargo de assistente social 

se amoldava à regulação dos profissionais de saúde, inexistindo dolo ou 

desídia do administrador público em seguir a orientação jurídica que 

vigorava naquele momento. Feita a resenha fática da questão 

processualizada, determina a legislação de regência da ação de 

improbidade administrativa que o juízo pronuncie decisão de 

admissibilidade ou rejeição de prosseguimento do procedimento 

sancionatório, ante a natureza processual penal da demanda, malgrado o 

caráter civilista das punições descritas na LIA. Dito isso, recorde-se que 

nesta quadra procedimental não se realiza juízo de cognição profunda da 

questão de mérito, bastando que se verifique a plausibilidade e a utilidade 

do prosseguimento da ação constitucional elencada no art. 37, § 4º da 

CF/88 e cujo bem jurídico tutelável é o interesse público primário, corolário 
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da orientação republicana do Estado brasileiro. Em primeiro giro verbal 

deve-se assinalar, com todas as vênias a entendimentos contrários, que 

inexiste na inicial da ação de improbidade qualquer vício de forma que 

pudesse inquina-la de inepta como afirmam os demandados, porque a 

regra da tipicidade cerrada das sanções não obstante deva estar 

explicitada desde o início da demanda, não tem a mesma natureza/rigor do 

procedimento penal, e, nesse diapasão, consegue-se extrair com clareza 

da peça vestibular quais seriam, ao sentir do órgão ministerial, as 

condutas ímprobas atribuídas a cada réu; e a duas porque, ainda que de 

modo tímido e bem superficial, há sim indicação de onde estaria alocada a 

intenção dolosa/culposa de cada um dos envolvidos no suposto ilícito e 

sua correlação com os prejuízos apontados na demanda. Desse modo, 

rejeito as questões prelibatórias, e avançando sobre a admissibilidade da 

demanda, parece-me óbvio que com referência à servidora, a intenção de 

locupletamento está, ao menos em tese, bem delineada, tanto na aceitação 

dos cargos públicos distintos, quanto na insistência de permanência neles, 

mesmo após ser oficial e pessoalmente informada da proibição de 

continuar acumulando os cargos. Doutro lado, ao menos nesta fase de 

delibação, afirmar-se que teria sido o Gestor Público empossado em 2016 

ludibriado pelo ato irregular de seu antecessor, porque demandaria tempo 

para tomar ciência de eventuais desvios e irregularidades administrativas, 

é afirmação pueril e desencontrada da realidade, afinal, é de sabença 

geral, que gestões estatais são precedidas de transição de comando, e, 

mesmo que isso não tenha ocorrido na hipótese, a partir do instante em 

que o Alcaide investe-se do poder popular que lhe foi outorgado, assume, 

também, as responsabilidades que essa outorga traz, não sendo possível 

afastar de plano a ideia de responsabilização administrativa, porque aferir 

a diferença entre mau gestor e gestor ímprobo é questão que demanda 

dilação probatória e não comporta – salvo nas hipóteses de evidente 

inexistência de erro ou má-fé – reconhecimento liminar. Diga-se, para além 

de dúvidas, que o fato notório da morte de um dos demandados (Hermes 

Lourenço Bergamin) não implica a extinção da ação, de plano, porque a 

jurisprudência dos Tribunais é pacífica quanto a possibilidade das 

sanções civis previstas na LIA e desde que fundadas nas hipóteses dos 

arts. 9º e 10 da referida norma, transferirem-se aos herdeiros (v.g., REsp 

n. 732.777/MG), na esteira, aliás, do que preconiza de modo expresso o 

art. 8º da multi citada norma. Por fim, também quanto ao responsável pela 

contratação acoimada de irregular (Altir Antônio Peruzzo), não existem 

fundamentos a justificar a extinção sumária da demanda, porque, bem ao 

reverso do que sustenta em sua defesa, nunca houve interpretação 

judicial ou das Cortes de Contas tão extensiva quanto alega, no que tange 

ao caráter/natureza das funções dos assistentes sociais, porque o 

entendimento sufragado, de longuíssima data, nunca permitiu se concluir 

que todo cargo de agente da assistência social seja equivalente ao de 

profissionais da saúde, na medida em que essa ilação não está e nem se 

extrai diretamente do Texto Constitucional, como salienta a Corte Cidadã: 

“Existe controvérsia sobre o reconhecimento da profissão de assistente 

social como cargo privativo da área de saúde, e a análise ao art. 2º da 

Resolução nº 383/99 do Conselho Federal de Serviço Social pode levar a 

entendimento em sentido contrário: O assistente social atua no âmbito das 

políticas sociais e, nesta medida, não é um profissional exclusivamente da 

área da saúde, podendo estar inserido em outras áreas, dependendo do 

local onde atua e da natureza de suas funções” (STJ, RMS 36799-RJ, 

Relator: Ministro Benedito Gonçalves). Desse modo, saber se o 

Administrador Público conhecia dessas divergências de classificação, e 

se preocupou-se em analisar a compatibilidade das funções 

desempenhadas por Marcia Alves, com as atividades de saúde, e com os 

horários que tais atividades eram desempenhadas, bem como sua 

acomodação na carga horária cumulativamente exercida, também é 

questão de fundo, que não comporta decisão nesse instante inicial do 

procedimento. Afastadas as prefaciais, calha recordar que o recebimento 

da ação de improbidade se assemelha ao recebimento da denúncia em 

sede criminal, isto é, malgrado a gravidade e a seriedade da existência de 

um procedimento sancionatório, a rejeição de plano somente pode ser 

admitida quando a inexistência de elementos caracterizadores da 

improbidade administrativa seja cristalina, pulule dos autos e da carência 

de provas na inicial, o que longe está de ter ocorrido na hipótese 

versanda. Colho da jurisprudência: 1. A probidade administrativa é 

consectário da moralidade administrativa, anseio popular e, a fortiori, 

difuso. 2. A característica da ação civil pública está, exatamente, no seu 

objeto difuso, que viabiliza mutifária legitimação, dentre outras, a do 

Ministério Público como o órgão de tutela, intermediário entre o Estado e o 

cidadão. 3. A Lei de Improbidade Administrativa, em essência, não é Lei de 

ritos senão substancial, ao enumerar condutas contra legem, sua exegese 

e sanções correspondentes. 4. Considerando o cânone de que a todo 

direito corresponde um ação que o assegura, é lícito que o interesse 

difuso à probidade administrativa seja veiculado por meio da ação civil 

pública máxime porque a conduta do Prefeito interessa à toda a 

comunidade local mercê de a eficácia erga omnes da decisão aproveitar 

aos demais munícipes, poupando-lhes de noveis demandas. 5. As 

conseqüências da ação civil pública quanto aos provimento jurisdicional 

não inibe a eficácia da sentença que pode obedecer à classificação 

quinária ou trinária das sentenças 6. A fortiori, a ação civil pública pode 

gerar comando condenatório, declaratório, constitutivo, autoexecutável ou 

mandamental. 7. Axiologicamente, é a causa petendi que caracteriza a 

ação difusa e não o pedido formulado, muito embora o objeto mediato 

daquele também influa na categorização da demanda. 8. A Lei de 

improbidade administrativa, juntamente com a Lei da ação civil pública, da 

ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do 

Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, 

compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e 

sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se. 9. A 

doutrina do tema referenda o entendimento de que "A ação civil pública é o 

instrumento processual adequado conferido ao Ministério Público para o 

exercício do controle popular sobre os atos dos poderes públicos, 

exigindo tanto a reparação do dano causado ao patrimônio por ato de 

improbidade quanto à aplicação das sanções do art. 37, § 4º, da 

Constituição Federal, previstas ao agente público, em decorrência de sua 

conduta irregular. (...) Torna-se, pois, indiscutível a adequação dos 

pedidos de aplicação das sanções previstas para ato de improbidade à 

ação civil pública, que se constitui nada mais do que uma mera 

denominação de ações coletivas, às quais por igual tendem à defesa de 

interesses meta-individuais. Assim, não se pode negar que a Ação Civil 

Pública se trata da via processual adequada para a proteção do patrimônio 

público, dos princípios constitucionais da administração pública e para a 

repressão de atos de improbidade administrativa, ou simplesmente atos 

lesivos, ilegais ou imorais, conforme expressa previsão do art. 12 da Lei 

nº 8.429/92 (de acordo com o art. 37, § 4º, da Constituição Federal e art. 

3º da Lei n.º 7.347/85)" (Alexandre de Moraes in "Direito Constitucional", 

9ª ED., p. 333-334) 10. Precedentes:REsp 805.080/SP, Rel. Ministra DENISE 

ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; 

RESP 820.162/MT, Rel. Ministro José DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 03/08/2006, DJ 31/08/2006 p. 249; RESP 516.190/MA, Rel. Ministro 

João Otávio DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 

26/03/2007 p. 219; RESP 510150/MA, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 29/03/2004 p. 173[...]”. Assim sendo, 

havendo plausibilidade e indícios de prejuízos e de lesão ao Erário e da 

responsabilidade dos réus, a continuação da ação de improbidade é 

medida de rigor, razão porque, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 

8.429/92, recebo a ação de improbidade e determino a citação dos 

requeridos a, querendo, apresentarem contestação, no prazo de lei, ou 

ratificarem a defesa preliminar já apresentada com os eventuais 

acréscimos e adendos que entenderem cabíveis. Atente-se o Parquet 

quanto ao dever de regularização da polaridade passiva no que tange ao 

requerido falecido, procedendo-se a substituição processual necessária. 

Vindo a defesa, dê-se vistas ao MP, para manifestação (art. 437 do 

NCPC), inclusive indicando provas que ainda pretenda produzir. 

Quedando-se revéis os acusados, conclusos para nomeação de curador 

judicial nos termos da lei. Certifique-se quanto ao cumprimento das ordens 

e requisições ainda pendentes de resposta. Finalmente, conclusos para 

saneamento e organização da instrução. Publique-se. Às providências. 

Juína (MT), 3 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-60.2018.8.11.0025

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:

EDNA PEDRO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOAO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)
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SANDRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000261-60.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: SANDRA DE OLIVEIRA, JOAO JOSE DE OLIVEIRA, 

EDNA PEDRO DE OLIVEIRA VISTOS. Trata-se de ação de cobrança 

verbalizada pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena - AJES em face de Sandra de Oliveira Costa e outros, visando o 

recebimento dos serviços educacionais impagos. A autora informou nos 

autos, a realização de acordo extrajudicial com os requeridos requestando 

a sua homologação e, após o cumprimento integral da avença pugnou pela 

extinção do feito - ID. 14533764. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação firmada entre as partes para 

que produza os efeitos legais e de direito. Por consequência, suspendo o 

processo pelo prazo fixado para cumprimento voluntário da obrigação, 

devendo os respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem 

baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO. 

Findo o prazo do acordo (01.02.2020), intime-se a autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

remetam os autos conclusos para extinção. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-51.2018.8.11.0025

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:

SANDRA DA COSTA LIMA ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000281-51.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: SANDRA DA COSTA LIMA ARAUJO VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança verbalizada pela Associação Juinense de 

Ensino Superior do Vale do Juruena - AJES em face de Sandra da Costa 

Lima Araujo, visando o recebimento dos serviços educacionais prestados 

e impagos. A autora informou nos autos, a realização de acordo 

extrajudicial com os requeridos requestando a sua homologação e, após o 

cumprimento integral da avença pugnou pela extinção do feito - ID. 

14533702. Diante do exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, 

HOMOLOGO a transação firmada entre as partes para que produza os 

efeitos legais e de direito. Por consequência, suspendo o processo pelo 

prazo fixado para cumprimento voluntário da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Findo o prazo 

do acordo (15.01.2021), intime-se a autora para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos 

conclusos para extinção. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000307-83.2017.8.11.0025

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:

PEDRO NUNES DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000307-83.2017.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: PEDRO NUNES DIAS VISTOS. Ação de 

Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco S.A. em face de Pedro 

Nunes Dias em razão do inadimplemento do contrato de financiamento 

para aquisição do veículo indicado, no valor de R$ 23.000,00 a ser pago 

em 48 parcelas de R$ 799,70, sendo que a primeira parcela venceria em 

08.10.2015 e a última em 09.09.2019, entretanto, o requerido deixou de 

efetuar o pagamento da 12ª prestação e sucessivas. Deferida e cumprida 

a liminar, compareceu o devedor aos autos, apresentando comprovante 

do depósito do valor indicado na inicial para purgação da mora (ID. 

11857175) e requereu a restituição do veículo apreendido. A sua vez, o 

autor postulou a complementação do valor depositado em juízo, porque 

realizado sem os consectários legais, custas processuais e honorários 

advocatícios. Por meio da decisão de ID. 14374551, foi indeferido o pedido 

de reconhecimento da purgação da mora na forma pleiteada, sustada a 

consolidação da propriedade do veículo em favor do autor e determinada a 

intimação do requerido para promover a complementação do valor 

devidamente atualizado até a data da efetiva realização. Comprovado o 

depósito do saldo remanescente atualizado (R$ 3.939,53 – ID. 14444016), 

o autor manifestou sua concordância com o valor depositado requestando 

a restituição do veículo ao requerido, o levantamento da quantia 

depositada em juízo em seu favor e o julgamento antecipado da lide – ID. 

14579084. É o que havia a relatar. Decido. Consabido é que para 

restituição do bem fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, o 

requerido deverá dentro do prazo de 5 dias do cumprimento da liminar de 

apreensão pagar a integralidade da dívida, “segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, ter o bem restituído, livre de ônus”. A 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.° 

722/STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou seu 

entendimento sobre a purgação da mora do devedor fiduciário em ação de 

busca e apreensão, nos contratos de alienação fiduciária firmados na 

vigência da Lei n. 10.931/2004, conforme acórdão assim ementado: 

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. I. Para 

fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido." (RF.sp 1.418.593/MS, Rcl. Ministro LUÍS 

FELIPE SALOMÃO, DJc dc 27/05/2014). Nesse prisma, incumbe ao 

devedor o pagamento da integralidade débito contratual apontado pelo 

credor fiduciário na inicial, no prazo de cinco dias contados da execução 

da liminar, ficando desobrigado, para este fim do pagamento das custas e 

honorários, por serem estas despesas de cunho processual, não 

dispostas no § 1º do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69. Decreto Lei nº 

911/69. Nesse sentido, não merece acolhimento a pretensão do credor 

para imposição ao devedor do pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais para purga da mora do contrato de alienação fiduciária 

firmado. Portanto, se a purgação é indiscutível, trata-se de direito 

potestativo do devedor ver o bem restituído, nas mesmas condições em 

que foi entregue ao fiel depositário, exatamente porque a consolidação da 

propriedade de volta ao credor fiduciário somente se dá depois de 

terminado o prazo legal. Nesses moldes, purgada a mora, intime-se o autor 

para, no prazo de cinco dias, proceder à entrega do veículo ao requerida, 

sob pena de multa e conversão da ação em perdas e danos. Dito isso, 

havendo a purga da mora, ocorre implicitamente o reconhecimento jurídico 

do pedido pelo réu, razão porque a procedência da presente lide é medida 

que se impõe. A propósito do tema, faço emergir o seguinte julgado, in 

verbis: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO -Interposições contra 

sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e 

apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Purgação da mora. Depósito 

dos valores constantes da inicial. A purgação da mora equivale ao 

reconhecimento do pedido, caso em que a ação deve ser julgada extinta, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea a, do cado do 

bem, ante a notícia de sua venda. Sentença mantida, com observação. 

(TJSP - APL: 10118899620158260554 SP 1011889-96.2015.8.26.0554, 

Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 08/08/2016, 33ª Câmara de 
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Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2016) Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, extinguindo o processo com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC. Por ter 

dado causa à propositura da ação, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor 

dos patronos da ré, os quais ficam arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, conforme autoriza o art. 85 do CPC. Expeça-se 

alvará em favor do autor para saque dos valores depositados nos 

ID’s.118571785 e 14444016. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46820 Nr: 535-56.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANACLETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA BELLER, 

ESPÓLIO DE ANTÔNIO BELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 INTIME-SE as partes para que tomem ciência as Sentença proferida de 

fls.274/275. No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, deposite o valor remanescente equivalente aos 50% 

(cinquenta por cento) do valor das honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2493 Nr: 7-13.1995.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCIDIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o requerimento de folhas 169/171 e DETERMINO a expedição do 

mandado de imissão na posse do referido imóvel.

 Desde já, autorizo o uso da força policial no cumprimento do mandado e o 

arrombamento de portas, se necessário.

Após, cumprida a determinação, considerando que a presente ação se 

encontra paralisada por inércia do exequente e/ou por impossibilidade de 

localização do devedor ou de bens passíveis de constrição quanto ao 

saldo remanescente, DETERMINO a intimação do credor/exequente, para 

promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, conforme preceitua o art. 317, do Novo Código de 

Processo Civil.

Ressalto que eventual providência requerida pela parte credora deverá 

ser efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo 

suficiente para este fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

Não sendo realizadas providências efetivas, o Gestor certificará nos 

autos e fará os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 22 de novembro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54561 Nr: 897-24.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIS RIGODANZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138635 Nr: 2489-25.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118144 Nr: 339-42.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137873 Nr: 1858-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERREIRA LEMES, VULGO 

"NEGUINHO", ANDRESSA VIVIAN PEREIRA, FÁBIO BOLSONI, MIRIAM DE 

SOUZA AMORIM, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Vistos,

CHAMO O FEITO À ORDEM e altero a decisão de f. 640 que redesignou 

audiência de instrução para o dia 16/01/2019, isso porque a data correta é 

21/01/2019.

 Sendo assim, REDESIGNO audiência para o dia 21/01/2019, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SALU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seus advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 
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07/12/2018 às 13h. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/12/2018 às 12h10min. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/12/2018 às 12h40min. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/12/2018 às 12h30min. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO ALVES EDUARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/12/2018 às 14h. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/12/2018 às 13h30min. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO CHRISTIANO MOYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEDISON ROBERTO LANSONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Executada, na pessoa de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 

quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários 

no percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, 

art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de avaliação (§ 3º).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000522-93.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELLS TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OVIDIO ILTOL ARALDI OAB - MT0007974A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000522-93.2016.8.11.0025. REQUERENTE: CAIABI PARK HOTEL LTDA - 

ME REQUERIDO: SELLS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, OI MOVEL S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Trata-se de ação em face da TELEFONIA SELLS 

TELECOMINICAÇÕES LTDA-ME e OI TELECOMUNICAÇÕES , aduz que em 

suas faturas constava cobranças nunca contratadas e sequer utilizados. 

A questão versa sobre cobrança supostamente indevida de telefonia fixa 

(66) 3566 - 2512, e combo com outras linhas moveis dessa forma, a 

questão versa sobre a ocorrência de dano indenizável, em virtude da 

suposta má prestação de serviços e repetição de indébito. Com efeito, o 

ilustre Ministro Luís Felipe Salomão, do Excelso Superior Tribunal de 

Justiça, nos Recursos Especiais de nº 1.525.174/RS e nº 1.525.134/RS, 

reconheceu, a afetação em relação à matéria, e proferiu a seguinte 

decisão: (...) Verifico que há multiplicidade de recursos especiais com 

fundamento em idênticas questões de direito discutidas nestes autos, 
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evidenciando o caráter multitudinário da controvérsia, versando sobre: - 

ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços 

não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e internet, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. - prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 

pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e internet - se 

decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código 

Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em 

dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. 3. Muito embora estejam em julgamento, na 

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de 

Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS e n. 

738.991/RS, assim como o conflito de competência n. 138.405/DF, em que 

são discutidos tanto o prazo prescricional quanto a competência interna 

nesta Corte para dirimir a questão, se das Turmas integrantes da Seção 

de Direito Privado ou se das Turmas integrantes da Seção de Direito 

Público, o que pode alterar a competência para julgamento do presente 

feito, a multiplicidade de recursos, nas instâncias ordinárias, tratando do 

referido tema (só no Estado do Rio Grande do Sul são mais de 15.000 

processos), recomenda a imediata afetação. Dessa forma, imperiosa a 

afetação do presente feito a julgamento perante a Segunda Seção, pela 

sistemática dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e 1.037 do Código de 

Processo Civil de 2015). Determino a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do 

art. 1.037, II, do CPC/2015. (Resp nº 1.525.174/RS). No caso dos autos, a 

matéria versa sobre idêntica questão, por isso imperiosa se faz a sua 

suspensão para aguardar o julgamento dos aludidos recursos. Essas são 

as razões e fundamentos, pelos quais determino o sobrestamento da 

tramitação do presente recurso, até que advenha determinação em 

contrário, da instância máxima, devendo permanecer os autos na 

Secretaria. Intimem-se. Cumpra-se. JUINA-MT 23 DE NOVEMBRO 2018. 

Leidiane Correia da Silva Juiza Leiga VISTOS, 'HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE MARIA BIAVA (REQUERENTE)

CAMILA BIAVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MGS PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000107-76.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ODETE MARIA BIAVA, 

CAMILA BIAVA RODRIGUES REQUERIDO: MGS PLANEJAMENTO 

EMPRESARIAL LTDA - ME, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE 

PAGAMENTO LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Consoante se 

verifica da petição de (ID.1067865), a parte autora informou a desistência 

da presente ação e requereu o seu arquivamento. Havendo desistência 

expressa da parte autora e sendo despicienda a anuência do réu, nos 

termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em virtude do 

disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado desta decisão, realizando a secretaria as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 

20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Juína/MT, 26 de Novembro de 2018 Leidiane Correia da Silva Juiza Leiga 

VISTOS, 'HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEWTON JOSE FERNANDES ARAGAO OAB - RJ140627 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Número do Processo: 

1001029-20.2017.8.11.0025 Requerente: Kenia Fernandes Dias 

Requeridos: Tech Shop.Com.Br Comercio e Serviços de Informática Ltda. e 

Outras Vistos, Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95, e achando-se o processo suficientemente instruído já que o fato 

alegado na inicial não foi objeto de contradição pelas demandadas, que se 

limitaram a afirmar suas ilegitimidades passivas para figurarem na lide, 

apontando terceiros como responsáveis pelo suposto dano verberado 

pela demandante, não havendo necessidade de diligências instrutórias, o 

que faz surgir o dever do julgador, como diretor do processo, de 

solucioná-lo de forma mais célere e eficiente, prestando de forma eficaz e 

concreta a jurisdição requestada pelos litigantes. Em resumo, afirma a 

autora ter adquirido, via rede mundial de computadores, na data de 24 de 

fevereiro de 2017, um aparelho celular LGK430TV K10, dual índigo 4G, no 

valor de R$ 754,00 (setecentos e cinquenta quatro reais) e cujo valor final, 

por cobrança de frete, totalizou o montante de R$ 820,54 (oitocentos e 

vinte reais e cinquenta quatro centavos), conforme pedido registrado no 

sítio eletrônico da segunda requerida, Lojas Americanas S/A, que seria 

parceira/intermediária/hospedeira de anúncios/ofertas comercializadas 

pela primeira ré (TecShop.com.br.) Narra que segundo o registro de 

compra (n. 02-641195161), o produto seria entregue no prazo máximo de 

30 dias, mas isso nunca ocorreu, primeiro porque mesmo diante de 

diversas reclamações da consumidora (protocolos nº 2517032817651 e 

2517040386948), a comerciante do celular somente respondeu que o bem 

havia sido extraviado no transporte, mas que a situação seria remediada e 

depois porque, passado muito tempo do prazo inicialmente avençado, o 

que foi remetido à compradora foi uma mercadoria lacrada, na qual existia 

somente a caixa do aparelho LGK430TV, com lacre rompido, o manual de 

funcionamento, um cabo de mídia, um fone de ouvido, o cabo USB e o 

carregador, mas não o aparelho celular adquirido. Aduz que por uma 

terceira vez (protocolo nº 2517032580590) buscou informações e solução 

da contenda com a fornecedora do produto, que novamente não resolveu 

a situação e prometeu, sem cumprir, que em uma semana a questão seria 

solucionada, o que inocorreu, levando a requerente a adquirir um novo 

aparelho celular, mesmo sem ter sido ressarcida do preço pago pelo bem 

não entregue. Pretende a indenização em dobro do valor pago (R$ 

1.641,08) e danos morais pela frustração da venda, ante a negligência 

das demandadas no cumprimento das ofertas que anunciaram. Promovida 

a citação das rés, a primeira demandada afirmou-se parte ilegítima a 

figurar na ação porque teria executado a parte que lhe cabia no contrato, 

remetendo o aparelho celular à residência da autora, não sendo-lhe 

oponível o dever de indenizar por extravios havidos no transporte da 

mercadoria, já que o frete seria terceirizado a uma empresa especializada 

(JadLog). De seu lado, a Lojas Americanas S/A, em longa argumentação, 

se anuncia pessoa jurídica diversa da “Americanas.com”, salientando que 

mesmo que dentro da loja física da contestante existam quiosques, stands 

da empresa de comércio eletrônico, elas não se confundem e nem 

possuem as mesmas composições societárias, sendo a 

“Americanas.com” controlada por uma holding (B2W – companhia digital), 

essa sim sua controladora e parceira comercial da primeira ré 
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(TECHSHOP), não havendo que se confundir as duas pessoas jurídicas. 

Noutro passo, a B2W compareceu espontaneamente ao feito, 

anunciando-se a controladora da “Americanas.com”, loja de comércio 

eletrônico onde teria sido anunciado o produto adquirido pela autora, mas 

salientando que também ela não seria legítima a responder pela demanda, 

porque seria simples parceira comercial da TechShop, não tendo 

ingerência sobre os negócios e produtos por ela comercializados. Dito 

tudo isso, e passando a analisar a questão da legitimação passiva ad 

causam que, a rigor, é o ponto central da questão judicializada, há que se 

fazer um recorte nas questões suscitadas, porque malgrado tratem de 

uma mesma matéria jurídica, tocam a assuntos diversos. Segundo a 

TECHSHOP – que ninguém discute, foi a comercializadora do produto 

adquirido pela autora e não recebido – ela é ilegítima a figurar no polo 

passivo porque sua responsabilidade pelo comércio eletrônico se 

esgotaria na venda, separação e remessa do produto ao consumidor, daí 

para frente não lhe cabendo mais obrigação alguma com eventuais 

acidentes ou falhas na prestação dos serviços de consumo porventura 

havidos. Somente por esse resumo já se vê o quão descabida e vazia é a 

tese defensiva, agindo a demandada como se a relação jurídica de 

consumo se esgotasse na compra e venda de coisas, sem qualquer 

importância quanto ao resultado desse negócio jurídico. É, aliás, absurdo o 

argumento de que o consumidor virtual “contratou uma empresa de frete”, 

como se isso não estivesse embutido na venda, como se não fosse um 

elemento do negócio jurídico realizado pela ré. Com todas as vênias, mas 

se alguém se dispõe a realizar vendas a varejo pela internet para qualquer 

localidade, é um tanto quanto óbvio que assume a consequência/dever de 

finalizar essa venda, entregando no destino o bem comercializado, sendo 

pueril a alegação de que a empresa de frete/transportadora é que deveria 

assumir os riscos e consequências do dano causado à autora. Colhe-se 

da jurisprudência: “Responsabilidade civil. Dano moral. Consumidor. 

Internet. Contrato realizado através de correio eletrônico. 

Responsabilidade até a entrega da mercadoria. Extravio da mercadoria. 

Verba arbitrada em R$ 5.000.00. CDC, art. 6º, VI. CCB/2002, art. 186. 

CF/88, art. 5º, V e X. O fornecedor de produtos ou serviços responde até 

a entrega efetiva das mercadorias colocadas em circulação na cadeia 

econômica. Eventual extravio não pode ser oposto como causa de 

exclusão de sua responsabilidade perante o consumidor. Obrigação de 

realizar a entrega efetiva dos bens vendidos...” (TJRJ) Sendo assim, 

rejeito a preliminar brandida pela primeira ré. No que tange à questão 

isagógica suscitada pelas Lojas Americanas S/A, a mim parece que a 

análise demanda olhar diferenciado, na medida em que é indisputado que 

“Americanas.com” e a demandada não são a mesma pessoa jurídica. 

Ocorre que, conforme a própria contestante admite, não obstante no site 

da “Americanas.com” haja comercialização de produtos de parceiros 

comerciais e a controladora do grupo econômico de e-commerce não seja 

a mesma que a das lojas físicas, o logotipo, a apresentação ao público, o 

nome de fantasia e os próprios stands alocados nas lojas dão ao 

consumidor toda a impressão e sensação de que se tratam de uma só e a 

mesma empresa, não se podendo a pretexto de privilegiar a ideia de 

autonomia da pessoa jurídica, permitir que grupos e conglomerados 

econômicos usem das relações consumeristas de modo abusivo, 

submetendo o consumidor a um jogo de formalismos sem sentido, a ponto, 

como no caso em tela, de três pessoas jurídicas distintas, claramente 

ligadas à cadeia de consumo concretizada no negócio jurídico em 

discussão, se dizerem ilegítimas e desobrigadas com o infortúnio ocorrido. 

Diga-se, portanto: não importa quem controla, quem administra, qual CNPJ 

da loja física e da loja eletrônica que se autodenominam e se apresentam 

como “Americanas”; se ambas anunciam, comercializam, colocam a venda 

bens e produtos, para consumo direto ou para comercio eletrônico, ambas 

devem responder pelas demandas decorrentes desse comércio exercido, 

porque se solidarizam na cadeia consumerista, como aponta a 

jurisprudência: “Caracterizada a relação de consumo, à luz da teoria da 

aparência e da boa-fé objetiva, a responsabilidade é solidária entre todos 

aqueles que participam da cadeia de consumo, cabendo ao consumidor 

demandar contra qualquer um dos fornecedores, e estes que se resolvam 

posteriormente em ação de regresso. Preliminares de ilegitimidade passiva 

e de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas..”(TJDFT – Acórdão n. 

942973, Relator Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 5ª Turma Cível). 

Portanto, independente de quem figure como controlador ou administrador 

da loja eletrônica e da loja física, se ambas se identificam como 

Americanas, ambas respondem pelo comércio realizado, sendo descabida 

a preliminar suscitada. Finalmente, aduz a loja de comércio eletrônico 

controlada pela B2W – Companhia Digital, que não haveria 

responsabilidade alguma do intermediário/hospedeiro de sites de 

compras/anúncios de mercadorias pelos produtos comercializados 

naquele ambiente virtual, porque se trataria de mera relação de parceria 

comercial entre pessoas jurídicas, com evidente distinção de 

responsabilidades. Desse modo, a solução da lide perpassa, exatamente, 

pela definição da responsabilidade ou não das empresas de hospedagens 

de sites de vendas ou mesmo intermediárias de anúncios de mercadorias 

comercializadas eletronicamente pelos negócios eventualmente frustrados 

ou não cumpridos por suas credenciadas/parceiras. E a meu juízo a 

resposta advém dessa referida constatação: a ré tem como função 

primordial hospedar sites de vendas de mercadorias, saindo daí a sua 

remuneração, a sua reputação, o seu comércio. É necessário reconhecer 

que o modelo de consumo alterou-se desde que o CDC foi implantado e é 

função do exegeta analisa, valorar e interpretar essas mudanças, de 

modo a não permitir que a norma de proteção se torne obsoleta ou 

descabida. Sem sombra de dúvidas, hoje os consumidores que optam pelo 

comércio eletrônico, o fazem pela maior facilidade, agilidade das 

transações mas também procuram encontrar segurança nessa “relação 

sem rosto” com o comerciante, espaço que vem sendo ocupado, 

exatamente, pelas empresas de intermediação de vendas eletrônicas, cuja 

função é transparecer confiabilidade nos negócios realizados no comércio 

virtual. Nesse diapasão, colho da lição sempre lúcida e pontual da 

doutrina: “O sujeito fornecedor agora é um ofertante profissional 

automatizado e globalizado, presente em uma cadeia sem fim de 

intermediários (portal, website, link, provider, empresas de cartão de 

crédito, etc.), um fornecedor sem sede e sem tempo (a oferta é 

permanente, no espaço privado e no público), um fornecedor que fala 

todas as línguas ou usa a língua franca, o inglês, e utiliza-se da imagem 

virtual (imagens, sons, textos em janelas, textos interativos, ícones, etc.) 

para marketing, negociação e contratação. O sujeito consumidor é agora 

um destinatário final contratante (art. 2º do CDC), um sujeito “mudo” na 

frente de um écran, em qualquer tempo, em qualquer língua, com qualquer 

idade, identificado por uma senha (PIN), uma assinatura eletrônica 

(chaves-públicas e privadas), por um número de cartão de crédito ou por 

impressões biométricas, é uma coletividade de pessoas, que intervém na 

relação de consumo (por exemplo, recebendo o compact disc(CD) de 

presente, comprado por meio eletrônico, ou o grupo de crianças que está 

vendo o filme baixado por Internet, ex vi do parágrafo único do art. 2º do 

CDC) ou a coletividade afetada por um spam ou marketing agressivo (art. 

29 do CDC) ou todas as vítimas de um fato do serviço do provedor de 

conteúdo, que enviou um vírus “destruidor” por sua comunicação semanal, 

ou todas as pessoas cujos números da conta corrente ou do cartão de 

crédito e senha foram descobertos pelo hacker ou cracker que atacou o 

computador principal do serviço financeiro, ou do fornecedor de livros 

eletrônicos (e-books) –art. 17 do CDC. (MARQUES, Claudia Lima, 

Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor: um estudo 

dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico, ed. Revista 

dos Tribunais, p.61). Não obstante existam entendimentos divergentes, 

filio-me àqueles que entendem haver evidente enquadramento dos sites de 

intermediação de vendas na cadeia de consumo, porque figuram muito 

mais que um hospedeiro de vendas, já que são eles que atraem a atenção 

dos consumidores adeptos desse t ipo de comérc io, 

certificando/habilitando empresas anunciantes em suas plataformas, o 

que, a meu sentir, já representa o início da relação consumerista, opinião 

com a qual concorda a jurisprudência, verbis: “A ré enquadra-se como 

provedor de intermediação de negócios de produtos e serviços, 

aproximando, através do seu site, interessados na realização de negócios 

pela rede mundial de computadores. Destaca-se que, via de regra, tais 

provedores não têm o domínio do objeto do contrato, mas aproxima os 

interessados em realizar negócios, mediante prévio cadastro, sendo para 

isso remunerado, direta ou indiretamente, por intermédio de 

contraprestação das partes ou da comercialização de espaços de 

publicidade no site. O usuário utiliza-se do site de intermediação de 

negócios, com base na lista de produtos e fornecedores informados, 

levando em conta a avaliação veiculada pelo site desses produtos e 

fornecedores, de onde decorre a credibilidade ou não do site. Motivo pelo 

qual podem ser considerados como prestador de serviço na forma do 

artigo 3°, caput, e §2°, da Lei n. 8.078/90, incidindo, portanto, a 

responsabilidade regrada pelo artigo 14, desta lei” (TJ/RJ, Apelação Cível 

n. 0200249-18.2007.8.19.0001, Relatora: Desembargadora Katya Maria de 

Paula Menezes Monnerat). Assim sendo, é evidente a impossibilidade de 
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se acolher a preliminar brandida pela 2ª requerida, que, à toda evidência, 

serviu como intermediadora da relação consumerista frustrada. Rejeitada 

a prefacial, a conclusão de mérito é bastante fácil de se antever, afinal a 

falha na relação de consumo é fato incontroverso e acarreta, sem sombra 

de dúvidas, o dever de indenizar, previsto de forma objetiva pelo art. 14 do 

CDC, porque ninguém nega que a autora adquiriu um aparelho celular LG 

K10, dual índigo 4G, no valor total de R$ 820,54 e que, passados quase 

dois anos dessa aquisição, até hoje o aparelho não foi entregue. Desse 

modo a solução da lide não desafia maiores tertúlias: reconhecida a falha 

no serviço anunciado, o preço pago pela autora deve ser restituído, o que, 

aí sim como bem assinalado na defesa da segunda ré, em nada se 

confunde com a hipótese do art. 42 do CDC e nem tampouco com a 

situação preconizada no art. 940 do CC/2002, e, por consequência, não 

enseja repetição em dobro, porque não estamos a lidar com indébito e sim 

com descumprimento de obrigação contratada. Doutro viés, é preciso que 

se avalie a existência ou não do dano moral requerido, haja vista que no 

caso em tela não encontro motivação suficiente para se reconhecer que a 

frustração de uma compra na internet, ainda mais de bem não-essencial, 

possa ser causa de abalo moral capaz de provocar uma lesão à direito da 

personalidade que justifique a compensação da ofensa causada. Sobre o 

tema: “Dano moral e inadimplemento contratual. Outra conclusão que se 

tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento 

contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano 

moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles 

decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do 

inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o 

aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também 

repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então configurarão 

o dano moral” (Cavalieri Filho, Sergio, in Programa de Responsabilidade 

Civil, 6ª edição, págs. 105/106). Por tudo isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar as requeridas, 

solidariamente, ao ressarcimento do valor pago pela demandante na 

aquisição do aparelho celular não entregue (R$ 820,49), incidindo 

correção monetária, pelo INPC, desde o evento danoso, e juros de mora de 

1%, contados da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase processual (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, aguarde-se provocação da parte interessada no 

cumprimento de sentença. Se silente, decorrido o lapso legal, ao arquivo 

provisório, com as devidas baixas. Sentença publicada e partes intimadas 

no próprio PJe. Juína/MT, 27 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN ALEXANDRE GOMES BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001196-37.2017.8.11.0025. REQUERENTE: CELSO DA SILVA FILHO 

REQUERIDO: LUAN ALEXANDRE GOMES BEZERRA PROJETO DE 

SENTENÇA Relatório dispensado, na forma da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

ação vertida em face de acidente de trânsito em que se envolveram os 

veículos de autor e réu, ocorrido no ano de 2016, nas proximidades da Ao 

se compulsar os autos com maior atenção, o que se constata é que a 

única matéria controvertida no feito são: (i) Os valores apresentados pelo 

autor referente aos danos que alega ter sofrido; Essa fixação do ponto 

controvertido é essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que 

deixa evidente a inexistência de contestação quanto ao fato principal e 

gerador do dever de indenizar, qual seja: o acontecimento do acidente e a 

culpa única e total do condutor do FIAT /UNO pelo evento danoso. 

Concluída a responsabilidade pelo evento danoso, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a imperícia do requerido 

que conduzia o veículo causador do acidente. Exsurge, portanto, a 

obrigação de indenizar. Os danos materiais experimentados pelo 

requerente encontram-se comprovados nos orçamentos carreados aos 

autos, sendo na importância de (R$ 1.000,00). INDEFIRO o pedido de 

ressarcimento do valor de R$ 750,00 uma vez que não restou 

demonstrado nos autos, que o autor teve necessidade real de alugar outro 

veiculo pelo prazo de 03 dias, conforme alegado. Lado outro, no que tange 

aos danos morais parece-me que o susto, a indesejada surpresa, as 

angústias decorrentes de uma colisão de veículos, sem vítimas e maiores 

ofensas a bens jurídicos pessoais dos envolvidos, não é suficiente a 

caracterizar dano subjetivo, dor intensa ou violenta perturbação psíquica 

que possam justificar a condenação em danos extrapatrimoniais. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, com base no art. 

487, I, CPC, extinguindo a fase de conhecimento, com apreciação de 

mérito, para condenar o requerido, ao pagamento dos danos materiais 

advindos do acidente de trânsito em que se envolveram, fixando o 

montante indenizatório em R$ 1.000,00 que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Indefiro o pedido de dano moral. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada e partes intimadas no próprio sistema PROJUDI. 

Juína-MT, 24 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, 25 de Julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000780-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DIAS (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DA SILVA CINTA LARGA (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 JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000963-06.2018.8.11.0025. REQUERENTE: DANILO DA SILVA CINTA 

LARGA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

documento de negativação anexado na inicial foi expedido em caráter 

confidencial e mediante convênio firmado com particular . Preceitua o 

artigo 43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a consumidores, e 

os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados 

entidades de caráter público-, significando dizer que qualquer interessado 

poderá prontamente dispor das informações ali contidas a seu respeito, 

notadamente para produzir prova em juízo. Ainda, vê-se que o 

comprovante de endereço está em nome de terceiro, deve a parte 

reclamante anexar documentação válida em nome próprio, ou comprovar 

vínculo com terceiro alheio a lide. Desse modo, converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em 

que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos 

autos comprovante de endereço em seu nome, sob pena de extinção 

processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 
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Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Juina- MT 27 de Novembro 2018. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001850-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT0020246A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Silvanei Pereira de Carvalho contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16781587/16782046. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado por ter percebido benefício até janeiro de 2018, 

não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada incapacidade, tendo 

em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados 

ou já expirados. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU NARCISO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para Concessão de Benefício 

Previdenciário”, proposta por Eliseu Narciso da Silva contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, sob o 

fundamento de que preencheria os requisitos para tanto. Com a inicial 

vieram os documentos de id nº 13823840/13824029. A inicial foi recebida 

em id nº 13864851, sendo determinada citação da demandada. 

Contestação apresentada pela demandada em id nº 14503289. O feito fora 

saneado em id nº 16030246, com designação de solenidade de instrução 

e julgamento. Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas 

testemunhas da autora fazendo alegações finais remissivas requerendo 

tutela antecipada, ao passo que a Autarquia demandada não se fez 

presente, precluindo seu direito na apresentação das derradeiras 
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alegações (id nº 16756933). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A aposentadoria constitui um dos 

mais importantes benefícios no sistema da previdência, porquanto a 

instituição de regime próprio de previdência pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria 

prevista no art. 40, I, da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de 

cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo 

regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §

§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, §7º também 

assegura a cobertura da aposentadoria pelo órgão da Previdência Social, 

reconhecendo o direito daqueles que laborarem pelo tempo mínimo 

necessário conforme estabelecido por lei, e/ou idade mínima alcançada. 

Neste cenário, as regras gerais sobre a aposentadoria foram mantidas 

pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada 

sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: § 7º É assegurada aposentadoria 

no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as 

seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos 

de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores 

rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em 

regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro 

e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo 

anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, 

é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na 

administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em 

que os diversos regimes de previdência social se compensarão 

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, o 

preenchimento dos seguintes requisitos, in verbis: “a) a idade completa de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); b) a 

comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado prestador de 

serviço de natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado 

(art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador 

avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII)[1].” Com 

efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial (id nº 

13823876/13823986). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, ainda que de forma descontínua, dedicou-se à atividade 

rural em regime de economia familiar pela maior parte de sua vida, tudo 

ratificado pelas testemunhas em mídia, as quais afirmam conhecer a 

autora por pelo menos 18 (dezoito) anos. A respeito do período de 

trabalho rural, como se pode observar, a parte autora comprovou que, por 

pelo menos 18 (dezoito) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, 

portanto, a exigência contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, 

além de já possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A obtenção da aposentadoria rural por 

idade, no valor de 01 salário mínimo, disciplinada pelos arts. 143 e 48 da 

Lei 8.213/91 está condicionada à satisfação dos requisitos de idade 

mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e cinco) anos 

para mulheres (trabalhadores rurais), e exercício da atividade rurícola, 

dentro do período de carência estabelecido no art. 142 do mesmo diploma 

legal, ainda que de forma descontínua. 2. A presença de início razoável de 

prova material, ratificada pela testemunhal, de modo firme e uniforme, 

quando conjugadas, formam conjunto hábil à comprovação do efetivo 

exercício da atividade rurícola da parte autora. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchido. 4. Agravo a que se nega provimento. 

(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00329797820144039999 SP 0032979- 

78.2014.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA TURMA, Publicação e-DJF3 

Judicial 1 DATA:03/02/2016, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS)” No que tange ao 

pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege 

pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de 

fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais 

que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 
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ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Eliseu Narciso da Silva, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as 

verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 30 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [4] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [5] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001162-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO THEODORO DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001162-70.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): PAULO THEODORO DO PRADO RÉU: MUNICIPIO DE MIRASSOL 

D'OESTE Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Ressarcimento de Dano Moral” proposta por PAULO THEODORO DO 

PRADO, em desfavor do MUNICIPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT, todos 

qualificados na inicial. Consta da inicial que o requerente foi surpreendido 
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por mandado de execução fiscal de débito no valor de R$ 2.079,67 (dois 

mil setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), contudo ao procurar 

o setor tributário da Prefeitura foi averiguado que o autor não possuía 

nenhuma pendência de dívida ativa, gerando inclusive certidão negativa de 

débitos municipais.. A inicial foi recebida em ID 15302674. Em contestação, 

ID 16599169, o requerido alegou preliminarmente a nulidade da citação por 

meio do sistema PJE e perda do objeto ante a extinção do feito executivo. 

Impugnação à contestação apresentada em ID 16724141 o requerente 

afirma a intempestividade da peça defensiva apresentada. Determinada a 

intimação das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir em ID 16753585, apenas o autor manifestou em ID 16777754 

rechaçando os termos da certidão que atestou a tempestividade da 

contestação apresentada. Os autos vieram conclusos para sentença. EIS 

A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, 

verifico que realmente a contestação foi apresentada fora do prazo legal, 

eis que com o advento do novo Código de Processo Civil, o prazo para 

atos da Fazenda Pública será sempre em dobro e não mais em quádruplo, 

conforme reza o art. 183. Assim, em que pese o mandado ter consignado 

o prazo em quádruplo, bem como o teor da certidão de ID 16770118, tenho 

que não há justificativa plausível para afastamento do prazo legalmente 

previsto. Desta feita, DECRETO a revelia do ente municipal, nos termos do 

art. 344 do CPC. Não havendo outras preliminares ou nulidades a serem 

analisadas, passo diretamente à análise do meritum causae. A presente 

lide cinge-se à existência de responsabilidade do Município por suposta 

cobrança indevida de valores referentes à dívida oriunda de IPTU 

pertencente à pessoa diversa, aplicável, portanto, as regras da 

responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Trata-se da 

aplicação da teoria do risco administrativo, adotada no ordenamento 

jurídico brasileiro desde a promulgação da Carta Magna de 1946 para 

analisar casos de responsabilidade por danos causados pelo Estado ou 

seus agentes. A responsabilidade civil objetiva do Estado é aquela 

presumida, não havendo que se comprovar a culpa do agente, mas tão 

somente o dano, a conduta do agente (comissiva ou omissiva) e o nexo 

causal, conforme regra constitucional esculpida no art. 37, §6º, da Carta 

Magna: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Hely Lopes 

Meirelles, entendendo aplicável a responsabilidade civil da Administração 

Pública preleciona: A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação 

de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela 

Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa 

de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da 

culpa administrativa exige-se a falta do serviço, na teoria do risco 

administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é 

presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da 

Administração. Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus 

agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto 

ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria como o nome 

está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os 

administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da 

comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais (Direito 

Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 631). José 

dos Santos Carvalho Filho, ao tratar da responsabilidade do Estado, 

também consigna: Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, 

bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato 

administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, 

comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída 

ao Poder Público. (...) O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não 

há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um 

dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano 

patrimonial como o do dano moral. (...) O último pressuposto é o nexo 

causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. 

Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo 

sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre 

o dolo ou culpa. (...) O nexo de causalidade é fator de fundamental 

importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado (...). O 

Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o 

fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa 

ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos 

seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal. 

Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se 

a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do 

Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em 

cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a 

responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do 

dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável 

civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. (Manual de Direito 

Administrativo, 14ª ed., Lúmen Júris Editora, 2005, pág. 448 e pág. 454). 

(grifei). Das lições doutrinárias transcritas, resta patente que para a 

configuração da responsabilidade do Estado, necessária a comprovação 

do dano, do fato administrativo e do nexo de causalidade, sendo 

despicienda a demonstração do instituto da culpa. In casu, depreende-se 

dos autos que a cobrança do IPTU que gerou o ajuizamento da execução 

fiscal aludida se refere a endereço diverso do requerente, como faz prova 

os documentos juntados em ID 14787053 e 14787053, de onde 

constata-se que o endereço cobrado na CDA pertence ao Banco 

Bradesco e não ao requerente, o que deixa claro o erro do ente municipal 

ao emitir a CDA. Assim, conduta e o nexo de causalidade restaram 

cristalinos. Por todo exposto, patente a responsabilidade do ente público 

municipal. Dos danos morais Quanto ao dano moral este é incontestável. 

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, caracterizando, 

pois, o dano in re ipsa, basta a demonstração de uma situação que 

ordinariamente faz presumir a existência de uma lesão de cunho moral. No 

caso dos autos, é presumível a ocorrência de danos morais à autora que 

viu-se privada de montante de dinheiro por cinco meses em razão de 

bloqueio oriundo de dívida alheia. 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. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização. (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 

18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a meu ver, a 

responsabilidade do Requerido, no evento que gerou os danos suportados 

pelo Requerente, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, como se vê: Art. 5º - (...) X - São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. A tarefa de quantificar essa espécie ressarcitória é 

árdua, pois, ao mesmo tempo que, não se admite a fixação de quantia 

irrisória e que não atinja os fins almejados, tornando inócuo e vazio o 

instituto, é inconcebível que essa forma de indenização venha a se tornar 

uma "indústria", uma forma de ganho fácil de dinheiro. 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. O valor do dano moral 

deve ainda ser acrescido de juros legais, contados a partir da citação 

inicial, como bem dispõe o art. 405 do Código Civil, transcrito: Art. 405. 

Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Já a correção 

monetária em casos de responsabilidade civil tem o seu termo inicial na 

data do evento danoso, no caso dos autos, deu-se em 29/08/2011. 

Todavia, em se tratando de dano moral o termo inicial é, logicamente, a 

data em que o valor foi fixado, segundo iterativa jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (Resp n. 66.647/SP, relatado pelo eminente 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 03/02/1997). Assim, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, 

JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR inexiste o 

débito de IPTU nos autos de código 209243 em relação à autora, 

CONDENAR o município requerido a pagar ao requerente a importância de 

R$ 2.079,67 (dois mil e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) 

a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, 

pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ). CONDENO o requerido 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 

ISENTO custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da lei 
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7.603/2001. Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do 

art. 496, §3º, do CPC. Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 30 

de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO PEDRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos. 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 se configurar como uma fase onerosa e desnecessária no 

tocante das causas relacionadas à Fazenda Pública Estadual e suas 

Autarquias, devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se 

à eficácia do novo diploma processual civil. Cuida-se de “Ação de 

Correção de Perdas Salariais c.c pedido de Antecipação de Tutela” 

proposta por AMARILDO PEDRO DO NSCIMENTO contra o MUNICÍPIO DE 

MIRASSOL D’OESTE/MT, alegando que são servidores do Requerido, e 

que sofreram prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a 

regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98% no vencimento dos mesmos, pugnando, em sede de 

tutela antecipada, a imediata incorporação do percentual faltante. Após 

interposição de agravo, fora concedida liminarmente em sede recursal a 

gratuidade da justiça ao autor, conforme id nº 16759853. Os autos vieram 

conclusos. De pronto, RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos 

legais (arts. 319 e 320 do NCPC) e DEFIRO as benesses da justiça 

gratuita. Pois bem. Por perseguir a parte autora tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida antecipação 

são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá ser 

concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, 

nota-se que a pretensão da parte autora não está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No tocante ao primeiro requisito, qual seja a relevância do direito 

perseguido, restou demonstrado a sua plausibilidade consoante 

documentações instruídas na inicial, quais sejam: os extratos de 

pagamento dos salários. Assim, no que toca ao periculum in mora, não o 

vislumbro, tendo em vista que a parte autora não colacionou 

documentações que indicassem os prejuízos sofridos pelas partes em 

razão da diferença salarial ainda não restituída, mesmo porque continuam 

percebendo os respectivos salários sem qualquer debilidade 

socioeconômica. Não obstante, tal pedido se confunde com o mérito e o 

mesmo deve ser analisado na fase processual adequada, em respeito ao 

princípio da paridade de armas. Acerca do tema, eis os entendimentos dos 

nossos Tribunais Pátrios: “TJ-RN - Agravo Regimental em Ação Rescisória 

AGR 63494 RN 2009.006349-4/0001.00 (TJ-RN) Data de publicação: 

12/08/2009 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO RISCO DE 

DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE 

NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA PRINCIPAL. 

PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. TJ-RN - Agravo Regimental em Ação 

Rescisória AGR 12696 RN 2009.012696-1/0001.00 (TJ-RN) Data de 

publicação: 10/03/2010 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU 

PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA REFERENTE À SUSPENSÃO DA 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% SOBRE A REMUNERAÇÃO, BEM COMO 

A INSTITUIÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NOS PAGAMENTOS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 

Constatada a ausência do fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação e, ainda, a ausência de provas aptas a demonstrar a 

imprescindibilidade da medida, não há como deferir o pleito de antecipação 

da tutela pretendida. Agravo improvido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO 

JUDICIAL QUE NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA 

PRINCIPAL. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo Regimental em Ação 

Rescisória Nº Relatora: Desembargadora Célia Smith. Data do julgamento: 

12/08/2009 in www.tjrn.Jjus.br/jurisprudencia) TJ-DF - Agravo de 

Instrumento AGI 20130020093539 DF 0010178-85.2013.8.07.0000 (TJ-DF) 

Data de publicação: 21/05/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. 

REQUERIMENTO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA 

DEMANDA. 1. NÃO SE AUTORIZAM MEDIDAS DE EXCEÇÃO SEM A 

PRESENÇA DE UM PERIGO DE DANO IMEDIATO, INCONTORNÁVEL, 

ABSOLUTO, SOB PENA DE SE IMPOR PREJUÍZO DESNECESSÁRIO E SEM 

JUSTIFICATIVA DE DIREITO À OUTRA PARTE. 2. A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA NÃO PODE SER DEFERIDA QUANDO ESGOTA O 

OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.” (negritos 

nossos) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE a 

parte demandada para responder à ação no prazo legal, ou ratificar a 

contestação já apresentada nos autos. Após, À autora para querendo 

apresentar impugnação, ou ratificar a já constante nos autos (art. 351 do 

NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001329-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos. 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 se configurar como uma fase onerosa e desnecessária no 

tocante das causas relacionadas à Fazenda Pública Estadual e suas 

Autarquias, devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se 

à eficácia do novo diploma processual civil. Cuida-se de “Ação de 

Correção de Perdas Salariais c.c pedido de Antecipação de Tutela” 

proposta por AMARILDO PEDRO DO NSCIMENTO contra o MUNICÍPIO DE 

MIRASSOL D’OESTE/MT, alegando que são servidores do Requerido, e 

que sofreram prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a 

regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98% no vencimento dos mesmos, pugnando, em sede de 

tutela antecipada, a imediata incorporação do percentual faltante. Após 

interposição de agravo, fora concedida liminarmente em sede recursal o 

pagamento de forma parcelada das custas processuais em favor do 

autor, conforme id nº 16767572. Os autos vieram conclusos. De pronto, 

RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos legais (arts. 319 e 320 do 

NCPC), devendo o requerente proceder com o pagamento das custas 

conforme decidido e fixado em sede recursal, comprovando mensalmente 

o recolhimento nos autos. Pois bem. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, 

nota-se que a pretensão da parte autora não está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No tocante ao primeiro requisito, qual seja a relevância do direito 

perseguido, restou demonstrado a sua plausibilidade consoante 

documentações instruídas na inicial, quais sejam: os extratos de 

pagamento dos salários. Assim, no que toca ao periculum in mora, não o 

vislumbro, tendo em vista que a parte autora não colacionou 

documentações que indicassem os prejuízos sofridos pelas partes em 

razão da diferença salarial ainda não restituída, mesmo porque continuam 

percebendo os respectivos salários sem qualquer debilidade 
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socioeconômica. Não obstante, tal pedido se confunde com o mérito e o 

mesmo deve ser analisado na fase processual adequada, em respeito ao 

princípio da paridade de armas. Acerca do tema, eis os entendimentos dos 

nossos Tribunais Pátrios: “TJ-RN - Agravo Regimental em Ação Rescisória 

AGR 63494 RN 2009.006349-4/0001.00 (TJ-RN) Data de publicação: 

12/08/2009 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO RISCO DE 

DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE 

NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA PRINCIPAL. 

PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. TJ-RN - Agravo Regimental em Ação 

Rescisória AGR 12696 RN 2009.012696-1/0001.00 (TJ-RN) Data de 

publicação: 10/03/2010 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU 

PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA REFERENTE À SUSPENSÃO DA 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% SOBRE A REMUNERAÇÃO, BEM COMO 

A INSTITUIÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NOS PAGAMENTOS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 

Constatada a ausência do fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação e, ainda, a ausência de provas aptas a demonstrar a 

imprescindibilidade da medida, não há como deferir o pleito de antecipação 

da tutela pretendida. Agravo improvido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO 

JUDICIAL QUE NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA 

PRINCIPAL. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo Regimental em Ação 

Rescisória Nº Relatora: Desembargadora Célia Smith. Data do julgamento: 

12/08/2009 in www.tjrn.Jjus.br/jurisprudencia) TJ-DF - Agravo de 

Instrumento AGI 20130020093539 DF 0010178-85.2013.8.07.0000 (TJ-DF) 

Data de publicação: 21/05/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. 

REQUERIMENTO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA 

DEMANDA. 1. NÃO SE AUTORIZAM MEDIDAS DE EXCEÇÃO SEM A 

PRESENÇA DE UM PERIGO DE DANO IMEDIATO, INCONTORNÁVEL, 

ABSOLUTO, SOB PENA DE SE IMPOR PREJUÍZO DESNECESSÁRIO E SEM 

JUSTIFICATIVA DE DIREITO À OUTRA PARTE. 2. A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA NÃO PODE SER DEFERIDA QUANDO ESGOTA O 

OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.” (negritos 

nossos) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE a 

parte demandada para responder à ação no prazo legal, ou ratificar a 

contestação já apresentada nos autos. Após, À autora para querendo 

apresentar impugnação, ou ratificar a já constante nos autos (art. 351 do 

NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000800-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Ordinária Previdenciária de Percepção de 

Benefício Previdenciário c/c antecipação de tutela” proposta por Mauro 

Marques da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos qualificados, objetivando a concessão de tutela antecipada para 

restabelecimento/manutenção do benefício previdenciário de auxílio- 

doença, e ao final, a procedência da ação, com concessão de 

aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente, na qualidade de segurado especial. Com a inicial vieram os 

documentos de id nº 13907966/13908910. A exordial foi recebida em id nº 

13927231, sendo determinada a citação da demandada, com indeferimento 

da tutela antecipada. Contestação da demandada acostada em id nº 

14226841, pugnando pela improcedência do feito. Impugnação à 

contestação da autora em id nº 15973689. O feito fora saneado em id nº 

16060577, com designação de audiência de instrução e nomeação de 

médico perito. Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas 

testemunhas da autora, ao passo que a Autarquia demandada não se fez 

presente, requerendo a autora concessão de antecipação de tutela (id nº 

16760859). Os autos vieram conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, 

nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados 

médicos juntados aos autos, verifica-se a necessidade de a parte autora 

se afastar das atividades laborais, ante a doença a que está acometida, 

bem como a sua condição de segurado ficou demonstrada em sede de 

audiência, baseando na oitiva das testemunhas corroboradas pelos 

documentos de id nº 13909054/13909766. Dessa forma, sob a ótica de um 

juízo de cognição sumária, a parte autora merece a implantação do 

auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 

8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado a implantação do 

benefício de auxílio-doença somente para aquele momento, já que se trata 

de verba de natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência 

reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, tem-se como cumprido o 

arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a um só tempo, a relevância 

do fundamento em que se baseia o pedido e o fundado receio de 

ineficácia do provimento final. Ante o exposto, presentes, em primeiro 

exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, CONCEDO a TUTELA 

ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao INSS que implante o 

benefício de auxílio-doença à parte autora, até ulterior decisão desse 

juízo. No mais, AGUARDE-SE a realização da perícia médica determinada 

nos autos, com posterior intimação das partes, consoante outrora 

decidido. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001153-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para Concessão de Benefício 

Previdenciário”, proposta por Delcio Pereira da Silva contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, sob o 

fundamento de que preencheria os requisitos para tanto. Com a inicial 

vieram os documentos de id nº 14773049/14773082. A inicial foi recebida 

em id nº 14777443, sendo determinada citação da demandada, 

indeferindo-se o pedido de tutela antecipada. Contestação apresentada 

pela demandada em id nº 15291293. Impugnação à contestação 

incrustada em id nº 15879402. O feito fora saneado em id nº 16030252, 

com designação de solenidade de instrução e julgamento. Em sede de 

audiência instrutória, foram inquiridas duas testemunhas da autora 

fazendo alegações finais remissivas requerendo tutela antecipada, ao 

passo que a Autarquia demandada não se fez presente, precluindo seu 

direito na apresentação das derradeiras alegações (id nº 16759823). Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A aposentadoria constitui um dos mais importantes benefícios no 

sistema da previdência, porquanto a instituição de regime próprio de 
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previdência pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria prevista no art. 40, I, 

da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 

1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este 

artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 

valores fixados na forma dos §§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 201, §7º também assegura a cobertura da aposentadoria 

pelo órgão da Previdência Social, reconhecendo o direito daqueles que 

laborarem pelo tempo mínimo necessário conforme estabelecido por lei, 

e/ou idade mínima alcançada. Neste cenário, as regras gerais sobre a 

aposentadoria foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, 

nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) I - trinta e cinco anos de 

contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) II - sessenta e cinco 

anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido 

em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 8º Os 

requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos 

em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de 

efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 

ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a 

contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 

na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes 

de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 

estabelecidos em lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade, o preenchimento dos seguintes requisitos, 

in verbis: “a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se 

homem (art. 48, § 1º); b) a comprovação do exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício (art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado 

prestador de serviço de natureza rural à empresa, em caráter não 

eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 

diretor empregado (art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, 

V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 

11, VII)[1].” Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos 

para a comprovação da qualidade de segurado especial (id nº 

14773064/14773082). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, ainda que de forma descontínua, dedicou-se à atividade 

rural em regime de economia familiar pela maior parte de sua vida, tudo 

ratificado pelas testemunhas em mídia, as quais afirmam conhecer a 

autora por pelo menos 35 (trinta e cinco) anos. A respeito do período de 

trabalho rural, como se pode observar, a parte autora comprovou que, por 

pelo menos 35 (trinta e cinco) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, 

portanto, a exigência contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, 

além de já possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A obtenção da aposentadoria rural por 

idade, no valor de 01 salário mínimo, disciplinada pelos arts. 143 e 48 da 

Lei 8.213/91 está condicionada à satisfação dos requisitos de idade 

mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e cinco) anos 

para mulheres (trabalhadores rurais), e exercício da atividade rurícola, 

dentro do período de carência estabelecido no art. 142 do mesmo diploma 

legal, ainda que de forma descontínua. 2. A presença de início razoável de 

prova material, ratificada pela testemunhal, de modo firme e uniforme, 

quando conjugadas, formam conjunto hábil à comprovação do efetivo 

exercício da atividade rurícola da parte autora. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchido. 4. Agravo a que se nega provimento. 

(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00329797820144039999 SP 0032979- 

78.2014.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA TURMA, Publicação e-DJF3 

Judicial 1 DATA:03/02/2016, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS)” No que tange ao 

pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege 

pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de 

fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais 

que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Delcio Pereira da Silva, no valor de 01 (um) 
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salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as 

verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 30 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [4] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [5] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001846-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

V. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001846-92.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: VALDINEI ZAMPIRON REQUERIDO: TAMIRES APARECIDA 

SIQUEIRA Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

DEFIRO as benesses da justiça gratuita. O autor persegue a liminar para 

determinar à Requerida se abstenha de vender o imóvel situado na Rua 

Leônidas de Mato, nº 733, Bairro Interlagos II sem a avaliação de um 

profissional ou por valor ínfimo. Todavia, vê-se que a documentação 

apresentada na inicial, por si só, não se mostra suficiente para autorizar o 

almejado pronunciamento judicial, razão porque conforme determinação da 
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e. Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso em seu art. 

1.196[1], POSTERGO a análise do pedido liminar e DESIGNO audiência de 

justificação para o dia 06/12/2018 às 15h15min, devendo a parte autora 

trazer testemunhas independentemente de intimação. CITE-SE a 

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, 29 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito [1] A apreciação de medidas liminares em ações 

possessórias será precedida, em regra, da realização de audiência de 

justificação, salvo se a documentação apresentada se mostrar 

suficientemente robusta e segura.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001846-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

V. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. S. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da parte autora para audiência de Justificação 

designada para o dia 06/12/2018, às 15h15min, devendo comparecer 

acompanhado da parte autora e testemunhas independentemente de 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para Concessão de Benefício 

Previdenciário”, proposta por Etelvado Jose dos Santos contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, sob o 

fundamento de que preencheria os requisitos para tanto. Com a inicial 

vieram os documentos de id nº 14890930/14892080. A inicial foi recebida 

em id nº 14898849, sendo determinada citação da demandada. 

Contestação apresentada pela demandada em id nº 16041774. 

Impugnação à contestação incrustada em id nº 16115357. O feito fora 

saneado em id nº 16170745, com designação de solenidade de instrução 

e julgamento. Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas 

testemunhas da autora fazendo alegações finais remissivas requerendo 

tutela antecipada, ao passo que a Autarquia demandada não se fez 

presente, precluindo seu direito na apresentação das derradeiras 

alegações (id nº 16761528). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A aposentadoria constitui um dos 

mais importantes benefícios no sistema da previdência, porquanto a 

instituição de regime próprio de previdência pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria 

prevista no art. 40, I, da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de 

cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo 

regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §

§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, §7º também 

assegura a cobertura da aposentadoria pelo órgão da Previdência Social, 

reconhecendo o direito daqueles que laborarem pelo tempo mínimo 

necessário conforme estabelecido por lei, e/ou idade mínima alcançada. 

Neste cenário, as regras gerais sobre a aposentadoria foram mantidas 

pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada 

sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: § 7º É assegurada aposentadoria 

no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as 

seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos 

de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores 

rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em 

regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro 

e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo 

anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, 

é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na 

administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em 

que os diversos regimes de previdência social se compensarão 

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, o 

preenchimento dos seguintes requisitos, in verbis: “a) a idade completa de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); b) a 

comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado prestador de 

serviço de natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado 

(art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador 

avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII)[1].” Com 

efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial (id nº 

14890990/14892080). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 
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13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, ainda que de forma descontínua, dedicou-se à atividade 

rural em regime de economia familiar pela maior parte de sua vida, tudo 

ratificado pelas testemunhas em mídia, as quais afirmam conhecer a 

autora por pelo menos 30 (trinta) anos. A respeito do período de trabalho 

rural, como se pode observar, a parte autora comprovou que, por pelo 

menos 30 (trinta) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, portanto, a 

exigência contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, além de já 

possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A obtenção da aposentadoria rural por 

idade, no valor de 01 salário mínimo, disciplinada pelos arts. 143 e 48 da 

Lei 8.213/91 está condicionada à satisfação dos requisitos de idade 

mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e cinco) anos 

para mulheres (trabalhadores rurais), e exercício da atividade rurícola, 

dentro do período de carência estabelecido no art. 142 do mesmo diploma 

legal, ainda que de forma descontínua. 2. A presença de início razoável de 

prova material, ratificada pela testemunhal, de modo firme e uniforme, 

quando conjugadas, formam conjunto hábil à comprovação do efetivo 

exercício da atividade rurícola da parte autora. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchido. 4. Agravo a que se nega provimento. 

(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00329797820144039999 SP 0032979- 

78.2014.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA TURMA, Publicação e-DJF3 

Judicial 1 DATA:03/02/2016, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS)” No que tange ao 

pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege 

pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de 

fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais 

que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Etelvado Jose dos Santos, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as 

verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 30 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [4] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 
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da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [5] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001085-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE DE PAULA PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

´ Vistos. Considerando que a parte requerente não compareceu para 

realização da perícia médica, consoante demonstrado em id nº 16793859, 

INTIME-SE pessoalmente a autora para justificar sua ausência no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da produção da prova. Após, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOAQUIM SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Considerando que a parte requerente não compareceu para 

realização da perícia médica, consoante demonstrado em id nº 16793472, 

INTIME-SE pessoalmente a autora para justificar sua ausência no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da produção da prova. Após, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001198-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Pensão por Morte Rural c/c 

Tutela Antecipada” proposta por Maria Aparecida Ramos contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados na 

inicial, visando o recebimento de benefício em razão do falecimento do seu 

esposo, Sr. Miguel Elias de Oliveira. Com a inicial vieram os documentos de 

id nº 14844804/14845316. A inicial foi recebida em id nº 14898753, sendo 

determinada citação da demandada. Devidamente citada, a Autarquia 

demandada apresentara contestação em id nº 15290134. Impugnação à 

contestação acostada em id nº 16063545. O feito fora saneado em id nº 

16115136, com designação de audiência de instrução e julgamento. Em 

sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas testemunhas da 

autora (id nº 16760885), apresentando alegações finais remissivas 

requerendo antecipação de tutela, ao passo que a Autarquia demandada 

não se fez presente, precluindo seu prazo para apresentação dessas. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A pensão por morte constitui um dos mais 

importantes benefícios no sistema da previdência, porquanto a instituição 

de regime próprio de previdência pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, obrigatoriamente, devem assegurar a pensão por morte 

prevista no art. 40, §7º,I e II, da CF, também expresso no inciso V, art. 5º, 

do Dec. nº 3.048/99. Vejamos: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. § 7º Lei disporá sobre a concessão do 

benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I - ao valor da totalidade dos 

proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 

acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso 

aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 

19.12.2003) II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no 

cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 

que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente 

a este limite, caso em atividade na data do óbito.” “Art. 5º A previdência 

social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a: I - cobertura de eventos de 

doença, invalidez, morte e idade avançada; II - proteção à maternidade, 

especialmente à gestante; III - proteção ao trabalhador em situação de 

desemprego involuntário; IV - salário-família e auxílio-reclusão para os 

dependentes dos segurados de baixa renda; e V - pensão por morte do 

segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.” 

A pensão é exclusivamente voltada para o amparo da família que perde o 

seu mantenedor em virtude do evento morte, ficando evidente sua 

característica tipicamente familiar, posto que destinado ao sustento dos 

dependentes do segurado, garantido a continuidade, sem surpresa pela 

falta de recursos para o sustento, contribuindo para o desenvolvimento do 

ser humano dentro da sociedade familiar. Destarte, clarividente que a 

pensão em voga possui um papel fundamental na proteção social, sendo 

que, em muitos casos, é a única renda que os dependentes possuem para 

sobreviver, fazendo jus a proteção estabelecida no art. 201, inciso I e V 

da Constituição Federal de 1.988, o qual define ser responsabilidade da 

Previdência Social, condicionada apenas à contribuição, in verbis: “Art. 

201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) I - cobertura 

dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (...) V - pensão por 

morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes, observado o disposto no § 2º.” Feitas as considerações 
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encimadas, apenas para situar, o caso em comento versa sobre o direito à 

pensão previdenciária por morte da cônjuge do de cujus, o que não fora, 

administrativamente, reconhecido ante a discussão quanto à condição de 

segurado especial desse. Pois bem. De proêmio, há que se registrar que 

as regras para fruição da pensão por morte encontram-se disciplinadas 

nos artigos 74/79 da Lei n. 8.213/91, as quais merecem transcrição, in 

verbis: Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 

data: I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida. Art. 75. O valor mensal 

da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria 

que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse 

aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o 

disposto no art. 33 desta lei. Art. 76. A concessão da pensão por morte 

não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, 

e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou 

inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição 

ou habilitação. § 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por 

morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício 

a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência 

econômica. § 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de 

fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de 

condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei. 

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será 

rateada entre todos em parte iguais. § 1º Reverterá em favor dos demais a 

parte daquele cujo direito à pensão cessar. § 2º A parte individual da 

pensão extingue-se: I - pela morte do pensionista; II - para o filho, a 

pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela 

emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for 

inválido; III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. § 3º 

Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á. 

Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade 

judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será 

concedida pensão provisória, na forma desta Subseção. § 1º Mediante 

prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de acidente, 

desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória 

independentemente da declaração e do prazo deste artigo. § 2º Verificado 

o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará 

imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores 

recebidos, salvo má-fé. Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta 

Lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei. 

Observa-se que para concessão do benefício previdenciário perseguido 

pelo autor, mister que três requisitos sejam preenchidos, quais sejam: (1) 

a comprovação da qualidade de segurado do de cujus; (2) o óbito; (3) e a 

dependência econômica do beneficiário. In casu, a qualidade de segurado 

do falecido se constata em documentos juntados aos autos em id nº 

14844804/14845316, bem como pela prova testemunhal produzida, 

comprovando que quando do óbito ainda ostentava a qualidade de 

segurado especial. O conjunto probatório que, reunido, comprova a 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar da de 

cujus, conforme depoimentos das testemunhas, devidamente 

compromissadas, ratificando tal condição, conforme se colhe da mídia 

constante. No que se refere ao óbito do segurado, tal encontra-se 

devidamente comprovado pela certidão de óbito, a qual fora registrada em 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, em conformidade com a lei 

em voga, preenchendo o segundo requisito. O art. 1.723 do Código Civil 

conceitua a união estável como sendo a entidade familiar “(...) entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”. No 

mesmo sentido, define a Lei n.8.213/91, em seu art.16, § 3º, companheira 

como “(...) a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o 

segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da 

Constituição Federal”. Quanto à condição de dependente do segurado, 

nos termos do art. 16, da Lei 8.213/91, destaca-se que: “Art. 16. São 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - cônjuge, a companheira, o companheiro e o 

filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente”. (...)” 

(negritos acrescidos) Dessa feita, com o olhar volvido ao encimado, no 

caso judicializado, tem-se que a parte autora logrou êxito em comprovar 

que era companheira do “falecido”, o que a torna automaticamente como 

dependente financeira, posto que presumida, nos termos do art.16, I e §4º, 

Lei nº 8.213/91, prescindindo de comprovação. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º DO CPC. 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA PRESUMIDA. RURÍCOLA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.557§ 

1ºCPC- A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos 

dependentes do trabalhador rural (art. 16 da Lei nº 8.213/91).168.213- 

Para a obtenção desse benefício, mister o preenchimento de dois 

requisitos: qualidade de segurado do falecido e dependência econômica.- 

É presumida a dependência econômica do cônjuge, ex vi do art. 16, § 4º, 

da LBPS.16§ 4ºLBPS- Qualidade de segurado comprovada, mediante início 

de prova material, corroborado por prova testemunhal.- Aplicável a 

autorização legal de julgamento monocrático, prevista no artigo 557 do 

Código de Processo Civil.557Código de Processo Civil- Agravo legal a que 

se nega provimento.(TRF3 - 31540 MS 0031540-08.2009.4.03.9999, 

Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, Data de 

Julgamento: 18/03/2013, OITAVA TURMA) (negritos acrescidos).” De outra 

banda, o inciso I do art. 26 da mesma Lei prevê que a concessão de 

pensão por morte independe de carência, ou seja, será apenas 

necessário comprovar que o de cujus encontrava-se exercendo seu labor 

antes de vir a óbito, não se exigindo uma contribuição mínima para o 

reconhecimento de sua qualidade de segurado. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO 

INFERIORES A 60 SALÁRIOS MINIMOS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INDEPENDE DE 

CARÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Se 

o valor da causa e a condenação são inferiores a sessenta salários 

mínimos, não se aplica o reexame necessário, por força do art. 475, § 2º, 

CPC. 2. A lei aplicável aos casos de pensão por morte é aquela em vigor à 

data do óbito do segurado, em prestígio ao princípio constitucional da 

irretroatividade da lei. 3. Nos termos do art. 26, I, da Lei nº 8.213/91, com a 

redação vigente à época do óbito (2002), a concessão da pensão por 

morte independe de carência. Benefício concedido. 4. A fixação dos 

honorários em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, atende à 

complexidade do feito e remunera adequadamente o múnus prestado pelo 

profissional. 5. Apelação do INSS improvida. Remessa oficial não 

conhecida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL : AC 00144992820074019199, 

Orgão Julgador 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS Publicação 14/09/2015 Julgamento 8 de Junho de 2015 Relator 

JUIZ FEDERAL MÁRCIO JOSE DE AGUIAR BARBOSA)” Dessa feita, 

consubstanciada em todas as provas produzidas nos autos, é possível 

verificar que a autora preencheu todos os requisitos previstos no art. 

74/79 da Lei 8.213/91, fazendo jus ao recebimento da pensão pleiteada. 

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do 

benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por 

objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta 

peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 

benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1]. Diante do exposto, ACOLHO integralmente 

a pretensão da demandante para JULGAR totalmente PROCEDENTE o 

pedido deduzido na inicial e CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício 

de pensão por morte em favor de Maria Aparecida Ramos, no valor legal, a 

contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores 

ao quinquênio, devidamente atualizados com incidência de juros[2] de 

mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[3], sendo que, para o 

cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO 

o pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 
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10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 30 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. 

Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 

09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 

p. 369. [2] No que tange aos juros, seguindo recente entendimento 

jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da citação quanto 

às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 

11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 

0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública, como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. “III - A correção 

monetária sobre os débitos previdenciários incide a partir do vencimento 

de cada benefício não pago, Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, 

Reexame Necessário de Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 

36/2004 - Classe II - 27 - Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento 

unânime em 18.07.2005, dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN 

ANDRADE ADÁRIO (Relatora), o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO (Revisor) e o Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS (Vogal)).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001843-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CRISTINA REZENDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (RÉU)

 

Vistos. 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 se configurar como uma fase onerosa e desnecessária no 

tocante das causas relacionadas ao Seguro DPVAT, opondo-se à eficácia 

do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, pois preenchidos os 

requisitos legais (arts. 319 e 320 do NCPC) e DEFIRO as benesses da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC, podendo ser revista a 

qualquer tempo. CITE-SE a parte demandada para responder à ação no 

prazo legal, ou ratificar a contestação já apresentada nos autos. Após, À 

autora para querendo apresentar impugnação, ou ratificar a já constante 

nos autos (art. 351 do NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000938-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO JOAQUIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Florentino Joaquim de Souza contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 
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14159216/14159373. Em decisão de id nº 14163721 fora determinada a 

emenda da exordial. Manifestação da autora em id nº 16751711. Os autos 

vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, 

passando a analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. 

De pronto, a despeito da decisão proferida em id nº 14163721, esta 

Magistrada detém entendimento diverso do que fora ali decidido, 

conquanto entender que não há necessidade de novo requerimento 

administrativo, tendo em vista que bastará o autor comprovar quando da 

análise do mérito que preenchia os requisitos necessários à concessão 

do benefício pretendo à época do requerimento, bem como que os 

atestados médicos serão posteriormente convalidados ou não mediante 

realização de perícia médica. Assim, considerando que os pontos 

encimados serão analisando tão somente no momento oportuno, qual seja, 

prolação da sentença de mérito, TORNO sem efeito a referida decisão, 

passando a analise do recebimento da exordial. RECEBO a inicial, uma vez 

que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código 

de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a 

parte autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os 

efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 

do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, 

ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus 

boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do provimento final 

(periculum in mora). Assim, em que pesem as argumentações constantes 

na exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada 

dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada neste 

estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não 

é suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado aportando aos autos contribuições em id nº 

14159307, não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada 

incapacidade, tendo em vista que os atestados médicos trazidos 

encontram-se desatualizados ou já expirados. Assim, restam algumas 

provas imprescindíveis para o restabelecimento do beneficio pretendido. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. 

Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001106-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO ALVES ROSA OAB - BA17023 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001106-37.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. 

RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio pela inexistência. Posteriormente, ao Ministério 

Público para manifestação, no mesmo prazo. Em seguida, façam-me os 

autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001818-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KASUTOCHI YOSHIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. 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 da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 
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(quinze) 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. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 28 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000881-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de 

Auxílio-Doença com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por Helena 

Maria da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 

doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez. Com a inicial foram juntados os 

documentos de id nº 14058177/14058379. A exordial foi recebida em id nº 

14086225, oportunidade em que fora determinado à citação da 

demandada, deferido o pedido de tutela, bem como nomeado médico 

perito. Citada, a Autarquia demandada apresentou contestação no id nº 

15542681. A despeito de devidamente intimada, a autora não compareceu 

à perícia médica, sendo juntada justificativa em id nº 16462831. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

De pronto, a despeito do alegado pelo causídico em id nº 16462831, 

denota-se que sua intimação fora realizada tanto para comparecer ao ato 

da perícia bem como para impugnar a contestação apresentada, sendo 

certificado o transcurso do prazo em id nº 16528791. Assim, verifica-se 

que o mesmo estava ciente da perícia agendada, não havendo justificativa 

para ausência, razão pela qual DECLARO preclusa a produção da prova 

pericial. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a 

parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra 

fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade 

mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos de 

benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua 

manutenção em razão de incapacidade entre outras situações previstas 

no ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, 

também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo órgão da 

Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença 

foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social 

será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos 

eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença 

é um beneficio por incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver 

impedido de trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, 

por mais de 15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o 

trabalho, conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza 

que “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, 

mister o atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante não 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante as provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id nº 14060072, donde se 

depreende que a autora preencheu o tempo de carência previsto no art. 

25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos documentos, 

verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, desde que 

comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a condição de 

segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de ter tido sua 

doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. Ocorreu que, 

mesmo intimado para o ato, o requerente deixou de comparecer à perícia 

médica agendada, sendo declarada a prova pericial preclusa, não sendo 

os documentos médicos aportados aos autos suficientes para comprovar 

a alegada incapacidade do autor, sendo o indeferimento do pleito medida 

que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE 

TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. LESÃO ORTOPÉDICA. PRESSUPOSTOS 

DO BENEFÍCIO INCOMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

INCAPACIDADE LABORATIVA. AUTORA QUE NÃO COMPARECE À 

PERÍCIA APRAZADA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PERDA DA 

PROVA TÉCNICA. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Auxílio-doença. Para a concessão do benefício 

de auxílio-doença, deve estar demonstrada a qualidade de segurado e a 

incapacidade temporária para o exercício da sua atividade habitual, 

dispensando-se período de carência quando a incapacidade decorre de 

acidente de trabalho. 2. Perda da prova técnica. Possibilidade. 

Pressupostos do benefício não demonstrados. Quando não precedida de 

justificação plausível e suficientemente comprovada nos autos do 

processo, a ausência do segurado à perícia médica designada pelo juízo, 

após regular intimação pessoal, autoriza a presunção de que houve 

desistência da prova técnica. Caso em que a requerente não compareceu 

à perícia judicial, embora devidamente intimada. Assim, por faltarem 

evidências bastantes da incapacidade laboral da segurada, a conclusão 

pela improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Situação dos 

autos em que a postulante também não se insurgiu, pela via adequada e 

no momento oportuno, contra a decisão que reconheceu a desistência da 

prova técnica. Logo, não se pode admitir que uma questão preclusa seja 

rediscutida no curso da demanda, sob pena de violação aos princípios da 

segurança jurídica... e da estabilidade das decisões judiciais. Precedente 

jurisprudencial. Manutenção da sentença de improcedência. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70069567766, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

28/09/2016). (TJ-RS - AC: 70069567766 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 28/09/2016, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2016)” “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL. CIVIL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PARTE AUTORA NÃO 

COMPARECEU À PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio doença são: a qualidade de segurado, a incapacidade parcial ou 

total e temporária ou permanente e total para a atividade laboral para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91 2. Não tendo comparecido a parte autora à 

necessária perícia médica designada (embora intimada pessoalmente), 

não se pode, então, ante a ausência de prova da alegada incapacidade 

laboral, conceder o benefício previdenciário pretendido. 3. Considerado o 

caráter social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera 

efeitos secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, 

permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas 

provas. Precedentes. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 

00027122120154019199 0002712-21.2015.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), Data de 

Julgamento: 25/11/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

20/01/2016 e-DJF1)” Nesse diapasão, entendo que o autor não 
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demonstrou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de 

Processo Civil), ou seja, que está incapacitado para o labor, razão pela 

qual não faz jus ao benefício previdenciário postulado. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, revogando a 

liminar alhures deferida, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164702 Nr: 2601-46.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Pereira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste acerca da petição 

acostada às fls. 147/149, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199069 Nr: 4165-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189203 Nr: 2537-02.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Oliveira Correia, Sandra Regina Oliveira Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Érica Cristina Ártico - OAB:17.432/B, Juliana Fernandes 

de Sá - OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 171, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133081 Nr: 1854-33.2011.811.0011

 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: Maria da Piedade Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 138, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235282 Nr: 314-71.2016.811.0011

 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 de Fátima Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 85, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234622 Nr: 4605-51.2015.811.0011

 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: Luiz Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 122, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248420 Nr: 2290-79.2017.811.0011

 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: Paulo Sérgio Pereira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para querendo, no 

prazo legal, oferte as contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

pelo Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258432 Nr: 1125-60.2018.811.0011

 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: Sérgio da Hora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 26º Ciretran de Mirassol D´Oeste, 

Departamentos Estadual de Transito de Mato Grosso - Detran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236960 Nr: 1228-38.2016.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira de Souza Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S/A, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José da Rocha - 

OAB:36568, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15.013

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235273 Nr: 306-94.2016.811.0011

 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: Marilene Assis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF Brasil Foods S/A, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, Henrique José da Rocha - 

OAB:36568

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32119 Nr: 2706-62.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Reiterar a intimação do advogado da parte autora para que junte aos 

autos planilha atualizada do débito, em quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200225 Nr: 83-15.2014.811.0011

 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: José Cupertino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar o advogado da parte requerida para que proceda com o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 929,51, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200225 Nr: 83-15.2014.811.0011

 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: José Cupertino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112947 Nr: 3568-62.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha-Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste acerca do 

prosseguimento no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136286 Nr: 2416-42.2011.811.0011

 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: Maria Donizete dos Santos e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 166, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217382 Nr: 3208-88.2014.811.0011

 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: Noel Criales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 284, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241203 Nr: 3520-93.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

documento colacionado às fls. 28, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-95.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16594505. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 03 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010226-58.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos 

do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento, nos 

termos da R. Decisão de Id. 16238444. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 03 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010403-17.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUVALDO JORGE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Considerando que a parte impugnada deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar acerca da R. Decisão de Id. 

16229653, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

03 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNA MENACHE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000148-51.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JESSICA BRUNA MENACHE 

DE JESUS REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - 

EPP Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

JESSICA BRUNA MENACHE DE JESUS, em face da r. sentença proferida 

em sede de juízo singular nos presentes autos movidos em desfavor de 

BELA IMAGEM STÚDIOS FOTOGRÁFICOS LTDA - EPP, em ação pelo rito 

da Lei 9099/95. A embargante alega a presença de contradição na r. 

sentença que extinguiu o presente feito por indeferimento da inicial diante 

do descumprimento à emenda da inicial, à luz do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Contudo, embora tenha juntado os devidos 

documentos anexos a uma petição de requerimento, realizou tal ato após o 

decurso do prazo estipulado de 15 dias. Sendo assim, nos termos da 

certidão de decurso de prazo na ID12350090 de 22 de março de 2018, a 

embargante deixou transcorrer in albis o prazo para aditar sua inicial e, 

somente apresentou sua manifestação em 09/05/2018. Diante disto, não 

merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença 

pelo não acolhimento dos 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, 23 de novembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, 

I, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IDENE BOTELHO VIANA DA SILVA (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: 

1000097-74.2017.8.11.0011. REQUERENTE: IDENE BOTELHO VIANA DA 

SILVA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos em correição. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Considerando que foi reconhecida a conexão dos presentes autos 

com o de código 1000164-39.2017.8.11.0011, uma vez que ambas narram 

os mesmos fatos, sendo a diferença apenas quanto às partes que foram 

demandadas separadamente, bem como tendo em vista que a sentença 

proferida em referidos autos já analisou o mérito do presente feito, adoto 

como fundamento os utilizados na sentença prolatada naqueles autos, in 

verbis: “SENTENÇA Numero do Processo: 1000164-39.2017.8.11.0011 

REQUERENTE: IDENE BOTELHO VIANA DA SILVA REQUERIDO: B2W 

COMPANHIA DIGITAL Vistos, etc. Cuida-se de ação reunida ao processo 

nº.1000097-74.2017.8.11.0011 para sentença por conexão. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS promovida por IDENE BOTELHO VIANA DA SILVA em desfavor de 

B2W COMPANHIA DIGITAL e GAZIN, sob o fundamento de que adquiriu 

uma impressora no site da Loja Shoptime com pagamento mediante cartão 

de crédito por uma parceria que esta ré mantém com a corré Gazin para a 

entrega do produto, sendo que recebeu o produto. Aduziu que a ré B2W 

não informou quanto ao pagamento à ré Gazin e recebeu informação que 

está inadimplente no valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro reais 

e sessenta e quatro centavos), mesmo tendo pago as parcelas em dia. 

Pleiteia indenização por danos morais, bem como comprovação do 

contrato entre as partes e exclusão do nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Os réus foram devidamente citados, compareceram 

em audiência de conciliação e apresentaram contestações. O réu B2W 

(Shoptime) alegou em preliminar A ré Gazin apresentou sua defesa no 

sentido de que não houve qualquer cobrança à autora e apresentou 

adimplência da autora perante seu sistema interno. Deferida a inversão 

probatória 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. Tutela antecipada 

concedida para que se abstenha de inserir o nome da autora aos órgãos 

de proteção ao crédito e cumprida. Eis o breve relatório, em que pese 

dispensável. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois refere à inexistência de débitos da Requerente, sendo 

aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. PRELIMINAR Diferentemente do 

alegado pelo réu B2W, não há que se falar em ilegitimidade passiva diante 

da responsabilidade solidária presente nessa relação consumeirista. O 

Código de Defesa do Consumidor determina pela responsabilidade 

solidária entre todos que estejam envolvidos na cadeia até que se resulte 
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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 legislativos. Veja-se julgado: 

“ T J - S P  -  A p e l a ç ã o  A P L  0 0 2 2 9 5 0 3 3 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 8  S P 

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. Não 

havendo mais preliminares a serem expurgadas, passo ao mérito da 

causa. MÉRITO No que tange ao mérito, a presente demanda merece ser 

julgada improcedente.Explico. A autora pleiteia indenização por danos 

morais sob o fundamento de que as rés estão lhe cobrando por valores 

que já foi pago mediante cartão de crédito. Referindo-se ora que a Gazin 

cobra um valor que já recebeu, ora que a ré B2W cobra um valor que a ré 

Gazin recebeu e não pagou. Verifica-se que, embora as rés respondam 

em solidariedade, a autora não obteve seu nome negativado e, a própria ré 

Gazin informa que a autora não possui qualquer débito perante sua 

empresa. Assim sendo, desprovido o pleito da autora perante a Ré Gazin, 

posto que ausente documento que comprove ter recebido alguma 

cobrança desta empresa, somado ao reconhecimento desta ré de 

adimplemento por parte da autora. Concernente ao réu B2W, ainda que se 

afaste sua defesa quanto à inexistência de relação jurídica, 

reconhecendo-se que o autor adquiriu produtos de ambas as rés, não se 

comprovou que houve qualquer conduta do réu B2W para fins de 

cobrança à autora. Claramente houve uma aquisição de produtos pela 

internet, com a presença das rés na cadeia de produção ao destinatário 

final, com comprovação do pagamento das parcelas tanto pela autora 

quanto reconhecida pelas rés, sendo ausente a presença de conduta ou 

documento para fins de cobrança. A demonstração do prejuízo competia à 

autora e não logrou êxito em demonstrar qualquer cobrança, tampouco 

algum prejuízo moral. Neste sentido: “TJ-SP - Apelação APL 

9122470022008826 SP 9122470-02.2008.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 15/08/2011 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra 

sentença que julgou improcedente ação de indemzação por danos morais. 

Cobrança vexatória não caracterizada. Dano moral não configurado. 

Ausência de nexo causal que possa relacionar a conduta da apelada com 

os danos reclamados pela apelante. Indenização indevida. Sentença 

mantida. Apelação não provida.” E “TJ-RS - Recurso Cível 71004927661 

RS (TJ-RS) Data de publicação: 18/09/2014 Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. FALHA NO SISTEMA NA 

HORA DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA 

QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. É parte passiva legitima o supermercado na medida em 

que o pedido se baseia na falha de sua preposta. Embora incontroversa a 

falha no sistema de pagamento, tal, por si só, não caracteriza o abalo 

moral. Situação vexatória que não restou comprovada nos autos, ônus 

que incumbia à parte autora. Testemunha do autor que afirma a 

inexistência de outros clientes na hora em que o autor estava no caixa. 

RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004927661, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 16/09/2014)” Igualmente à ausência de dano moral, não há que 

se falar em mero aborrecimento, posto que a obrigação fora devidamente 

cumprida pela autora e reconhecida pelos réus que nunca apresentaram 

cobrança de valores. Em finalização, não há que se considerar qualquer 

sofrimento caracterizador de indenização por dano moral. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, para considerar que 

ausentes os pressupostos normativos do dever de indenizar, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente demanda. Opino pela ausência de 

condenação da requerente em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 16 de novembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito” 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com 

fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC e, e, por consequência, revogo a 

medida liminar deferida. 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. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de novembro de 2018. 

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$ 208,69 (duzentos e oito reais e sessenta 

e nove centavos), registrado pelo contrato nº 0218319231, de modo que 

requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. 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). De pronto, em que pese à alegativa da requerida de que seria 

indispensável a juntada de negativação original pela autora, tal não merece 

próspera, visto que o documento encartado na exordial fora retirado pelo 

site do SPC por empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à 

comprovar a negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

posta. Adentrando ao meritum causae, 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: 
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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 0218319231, no valor de R$ 208,69 (duzentos e oito 

reais e sessenta e nove centavos), consoante extrato juntado em id nº 

13669516, 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 com valores e 

vencimento inclusive posterior, 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 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 17/01/2014, pelo contrato nº 

CT04300824100, inserido pelo BANCO BRADESCO S/A, no valor de R$ 

78,68 (setenta e oito reais e sessenta e oito centavos). 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 
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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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº nº 0218319231, no valor de R$ 

208,69 (duzentos e oito reais e sessenta e nove centavos), devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado, 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, 26 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JURCIMAR DE SOUZA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/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 sustenta que, embora não tenha 

qualquer relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por 

débito inexistente no valor de R$ 113,01 (cento e treze reais e um 

centavo), registrado pelo contrato nº 2077109655, 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 deixou de apresentar 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). De pronto, 

embora ter alegado a requerida ser incabível a inversão do ônus da prova, 

não merece acolhida, por estarem presentes os requisitos legais para 

tanto. Ademais, a reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, 

consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço constante 

nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. Em que pese a 

nobre titânica tese aduzida pela reclamada, tal não merece acolhimento. 

Explico. Embora de fato o comprovante de endereço aportado aos autos 

constar nome estranho a presente lide, existem no feito outros elementos 

contundentes a confirmar que o reclamante possui residência fixa na 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia 

alegada medida extremamente formalista e burocrático, indo totalmente 

contra os princípios basilares do Juizado Especial e do Código de 

Processo Civil, além dos princípios norteadores da Constituição Federal, 

tais como o acesso à justiça, celeridade processual, e instrumentalidade 

das formas. Ademais, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das 

informações essências ao pedido do reclamante, deixando clarividente 

que é apenas imprescindível a indicação, e não traz qualquer formalidade 

de como tais dados deverão ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 

14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou 

oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das 

partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu 

valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar aventada, passando ao 

julgamento do mérito. Adentrando ao meritum causae, 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 2077109655, no valor de R$ 113,01 (cento e treze reais e um 

centavo), consoante extrato juntado em id nº 13290363, mesmo nunca 
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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 com valores e vencimento inclusive 

posterior, 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 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 30/06/2013, pelo contrato nº 

0200390442329, inserido pelo BANCO LOSANGO S.A – BANCO 

MÚLTIPLO, no valor de R$ 117,91 (cento e dezessete reais e noventa e 

um centavos). 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 
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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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para DECLARAR INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 2077109655, no valor de R$ 113,01 (cento e treze reais e um 

centavo), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao 

crédito acerca da inexistência do mencionado, 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, 26 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$ 209,09 (duzentos e nove reais e nove 

centavos), registrado pelo contrato nº 0218544927, de modo que requer a 

declaração de inexistência do referido débito, bem como indenização por 

danos morais. 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). De pronto, ante a presença dos requisitos legais para tanto, 

impróspera a tese da requerida de não inversão do ônus da prova. No 

mais, em que pese à alegativa da requerida de que seria indispensável a 

juntada de negativação original pela autora, tal não merece próspera, visto 

que o documento encartado na exordial fora retirado pelo site do SPC por 

empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à comprovar a 

negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar posta. Alfim, a 

despeito de o reclamado aduzir em preliminar a incompetência do Juizado 

Especial diante da necessidade de adequação do valor da causa, o que 

superaria o teto do juizado, tal não merece guarida, porquanto o valor 

atribuído à indenização por danos morais é meramente exemplificativo, não 

ficando o juiz adstrito ao valor, ao passo que o reclamante em sua exordial 

fixou o valor no teto do juizado, não sendo necessário qualquer tipo de 

adequação. Assim, REJEITO a preliminar. Adentrando ao meritum causae, 

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 0218544927, no valor de R$ 209,09 (duzentos e nove reais e nove 

centavos), consoante extrato juntado em id nº 13236699, 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 com valores e vencimento inclusive 

posterior, 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 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 
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-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 13236699). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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 
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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$ 3.000,00 (três mil reais). DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 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, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 0218544927, no valor de R$ 209,09 (duzentos e nove reais e nove 

centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção 

ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 26 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$ 176,88 (cento e setenta e seis reais e 

oitenta e oito centavos), registrado pelo contrato nº 0291617411, de modo 

que requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. Citada a reclamada comparecera em sede 

de audiência de conciliação, apresentando contestação. Instada, a autora 

apresentou impugnação à contestação. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). De pronto, a 

reclamada aduz preliminarmente a não inversão do ônus da prova, o que 

não merece acolhida por estarem presentes os requisitos legais e de 

inépcia da inicial, consubstanciada no fato de que o comprovante de 

endereço constante nos autos não estar em nome do requerente. Pois 

bem. Em que pese a nobre titânica tese aduzida pela reclamada, tal não 

merece acolhimento. Explico. Embora de fato o comprovante de endereço 

aportado aos autos constar nome estranho a presente lide, existem no 

feito outros elementos contundentes a confirmar que o reclamante possui 

residência fixa na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, sendo o 

reconhecimento da inépcia alegada medida extremamente formalista e 

burocrático, indo totalmente contra os princípios basilares do Juizado 

Especial e do Código de Processo Civil, além dos princípios norteadores da 

Constituição Federal, tais como o acesso à justiça, celeridade processual, 

e instrumentalidade das formas. Ademais, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, 

dispõe acerca das informações essências ao pedido do reclamante, 

deixando clarividente que é apenas imprescindível a indicação, e não traz 

qualquer formalidade de como tais dados deverão ser apresentados em 

juízo. Vejamos: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar 

aventada, passando ao julgamento do mérito. Alfim, a despeito de o 

reclamado aduzir em preliminar a incompetência do Juizado Especial diante 

da necessidade de adequação do valor da causa, o que superaria o teto 

do juizado, tal não merece guarida, porquanto o valor atribuído à 

indenização por danos morais é meramente exemplificativo, não ficando o 

juiz adstrito ao valor, ao passo que o reclamante em sua exordial fixou o 

valor no teto do juizado, não sendo necessário qualquer tipo de 

adequação. Assim, REJEITO a preliminar. Adentrando ao meritum causae, 

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 
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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 0291617411, no valor de R$ 176,88 (cento e setenta e seis reais e 

oitenta e oito centavos), consoante extrato juntado em id nº 14125005, 

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 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 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 06/04/2017, pelo contrato nº 

0291617056, inserido pelo TELEFÔNICA BRASIL S/A, no valor de R$ 84,81 

(oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos). 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. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 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 
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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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para DECLARAR INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 0291617411, no valor de R$ 176,88 (cento e setenta e seis reais e 

oitenta e oito centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos 

de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado, 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, 26 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: 1000006-47.2018.8.11.0011
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RAFAEL DA SILVA CAMPOS (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))

 

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$ 103,75 (cento e três reais e setenta e cinco 

centavos), registrado pelo contrato nº 0214339471, de modo que requer a 

declaração de inexistência do referido débito, bem como indenização por 

danos morais. 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). De pronto, em que pese a alegativa da requerida de que seria 

indispensável a juntada de negativação original pela autora, tal não merece 

próspera, visto que o documento encartado na exordial fora retirado pelo 

site do SPC por empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à 

comprovar a negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

posta. No que tange a preliminar suscitada pela requerida de ausência de 

interesse processual, uma vez que a parte autora teria procurado 

diretamente o Poder Judiciário, deixando de lado, por conseguinte, a via 

administrativa, não resiste ao princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional. Cumpre destacar ainda que a reclamante colaciona 

entendimento jurisprudencial do Direito Previdenciário o qual, de fato, 

prescinde de exaurimento na via administrativa. Portanto, INDEFIRO a 

questão isagógica, de modo que o procedimento deve ter curso normal 

independentemente de qualquer apreciação administrativa do pedido 

incrustado na exordial. Em seguida, a reclamada aduz preliminarmente a 

inépcia da inicial, consubstanciada no fato de que o comprovante de 

endereço constante nos autos não estar em nome do requerente. Pois 

bem. Em que pese a nobre titânica tese aduzida pela reclamada, tal não 

merece acolhimento. Explico. Embora de fato o comprovante de endereço 

aportado aos autos constar nome estranho a presente lide, existem no 

feito outros elementos contundentes a confirmar que o reclamante possui 

residência fixa na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, sendo o 

reconhecimento da inépcia alegada medida extremamente formalista e 

burocrático, indo totalmente contra os princípios basilares do Juizado 

Especial e do Código de Processo Civil, além dos princípios norteadores da 

Constituição Federal, tais como o acesso à justiça, celeridade processual, 

e instrumentalidade das formas. Ademais, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, 

dispõe acerca das informações essências ao pedido do reclamante, 

deixando clarividente que é apenas imprescindível a indicação, e não traz 

qualquer formalidade de como tais dados deverão ser apresentados em 

juízo. Vejamos: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar 

aventada, passando ao julgamento do mérito. 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. 
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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 0214339471, no valor de R$ 103,75 (cento e três reais e setenta e 

cinco centavos), consoante extrato juntado em id nº 11275392, 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 com valores e 

vencimentos diversos da negativação, 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 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. Por derradeiro, embora o requerido afirme que havendo 

fraude, não concorrera para a sua concretização, tal não o exime da 

responsabilidade, pois depositar no consumidor a responsabilidade por 

vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, 

tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por falha dos terceiros. 

In casu, a inexistência de débito restou comprovada nos autos, 

considerando que a parte nunca contratou com a requerida, ficando 

clarividente que tal fora celebrado mediante fraude praticada por terceiros 

e, neste caso, a fraude, ao integrar o risco da atividade comercial, 

caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica 

para configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de 

terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, da Lei 8.078/90 - o Código de Defesa 

do Consumidor, tal como pleiteia a reclamada. Acerca do caso fortuito, sua 

previsão legal encontra-se insculpida no art. 393, parágrafo único, do 

Código Civil, ao passo que a excludente de responsabilidade por ato de 

terceiros está prevista no art. 14, § 3º, II, da Lei 8.078/90, vejamos: “Art. 

393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito 

ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior 

verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou 

impedir.” “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: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” No presente 

feito, verifica-se que se trata de fortuito interno, o qual não enseja a 

excludente de responsabilidade da requerida, conforme já dito alhures, 

uma vez que deveria ter agido com prudência ao celebrar contratos 

apenas mediante apresentação de dados pessoais da parte, sem 

confirmar se de fato era ela a contratante, atuando ao seu próprio risco 

comercial. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS 

MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CELEBRADO MEDIANTE 

FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com 

o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Cuidam os presentes autos 

de pedido declaratório de inexistência de débito, cumulado com 

indenização por danos morais, ao fundamento de que o recorrido possui 

uma linha telefônica administrada pela recorrente (84**-**17), cujos 

valores nunca superavam os R$ 60,00 (sessenta reais) mensais, contudo, 

foi-lhe enviada fatura relativa a outro número (85**-**33), no valor de R$ 

10.841,03 (dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e três centavos), 

sendo que, segundo afirma, jamais firmou contrato relativo a tal linha. Em 

face da dívida, os serviços relativos à sua linha (84**-**17) foram 

suspensos e seu nome negativado. Assim, pleiteia o restabelecimento da 

linha afeta ao nº 84**-**17, declaração de inexistência de débito relativo ao 

nº 85**-*33, restituição em dobro de quantia paga, retirada de seu nome do 

cadastro de inadimplentes e reparação por danos morais. 3. Entendo 

assistir razão apenas em parte à recorrente. Quanto à inexistência de 

débito, a prova carreada aos autos indica, claramente, que o contrato 

relativo à linha de telefonia móvel nº 85**-**33 foi celebrado mediante 

fraude praticada por terceiros e, neste caso, a fraude, ao integrar o risco 

da atividade comercial, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não 

possui habilidade técnica para configurar a excludente de 

responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, da 

Lei 8.078/90 - o Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, a 

fraude gerou a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastros 

restritivos de crédito (fls. 29 e 31), devendo este ser indenizado pelos 

danos advindos da falha dos serviços prestados pela recorrente, nos 

termos dos artigos 14, § 1º, e 17 da Lei 8.078/90. 4. É presumível a 

ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade, notadamente a honra 

e a dignidade, em razão de indevida inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito. Não há necessidade, neste caso, de demonstrar o dano moral, 

pois é decorrente do ilícito já demonstrado. 5. A fixação do valor a título de 

dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, 

tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao 

enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. 

Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à 

dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às 

condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva 

do dano moral. Destaco que a jurisprudência tem se posicionado fixando 

em valores que variam entre R$ 2.000,00 (Acórdão n.675149, 

20110112106052ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Julgamento: 30/04/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. 

Pág.: 263) e R$ 8.000,00 (Resp 740968, STJ). Considerando tais 

parâmetros e a gravidade da conduta no caso concreto, entendo 

necessária a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

6. Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, que: "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável." No presente caso, embora tenha ocorrido a cobrança 

indevida, não houve o pagamento para justificar a devolução, muito 
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menos, em dobro e, neste caso, deve ser afastada a condenação pela 

cobrança indevida. 7. Assim, conheço do recurso e dou provimento, em 

parte, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de 

restituição do valor corresponde à cobrança indevida, eis que não houve 

o pagamento, bem como para reduzir o valor da indenização por danos 

morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da 

sentença. 8. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).(TJ-DF 

- Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140310184749 DF 

0018474-53.2014.8.07.0003, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE : 19/11/2014 

. Pág.: 418, Julgamento 18 de Novembro de 2014, Relator ANTÔNIO 

FERNANDES DA LUZ)” 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 12/10/2015, pelo contrato nº 

05819475100004DEC, inserido pelo BANCO BRADESCO S/A, no valor de 

R$ 94,86 (noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos). 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 DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 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. Por todo o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial tão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 339 de 590



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, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000452-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESPINDOLA RIBEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (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))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora tenha efetuado o 

pagamento das dívidas que tinha com a demandada, tivera seu nome 

negativado no valor de R$ 1.049,08 (hum mil e quarenta e nove reais e oito 

centavos), o que resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro 

de inadimplentes, conquanto ser exatamente o valor já quitado. Tutela 

antecipada deferida. Citado o requerido compareceu em sede de audiência 

de conciliação, apresentando contestação, aduzindo preliminares. 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). 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, no valor de R$ 

1.049,08 (hum mil e quarenta e nove reais e oito centavos), consoante 

extrato juntado em id nº 12935746, mesmo tendo quitado todas as 

parcelas da compra realizada, conforme se colhe em id nº 12935758, 

inexistindo inadimplência, ficando evidente que a negativação em voga 

fora totalmente descabida e ilegal. Além das provas já citadas acima, a 

autora ainda juntou aos autos troca de e-mail e demais diligências feitas na 

seara administrativa a fim de regularizar o problema (id nº 

12901538/12935761), não logrando êxito, mesmo demonstrando ao 

reclamado que o débito não mais persistia, diante do pagamento. 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 meras alegações. 

Nesse sentido: “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 cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto ter 

quitado o valor correspondente da aquisição dos produtos junto ao 

reclamado à época (id nº 12935746). 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 
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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).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGO JANUARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que mesmo sem ter autorizado, a 

demandada procedeu com débito automático referente às faturas do 

serviço de tv por assinatura, ao passo que a autora continuou efetivando 

o pagamento mesmo assim, diante das cobranças que eram feito, razão 

porque requer a condenação da demandada em indenizar os danos 

causados, além da repetição do indébito. Tutela antecipada deferida. 

Citado o requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação, aduzindo, inclusive, preliminares. Instada, a 

autora apresentou impugnação à contestação, requerendo a procedência 

do feito. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 
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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. 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 prestadora de serviços responderá solidariamente com o banco 

quanto as falhas na prestação de serviços ao consumidor prejudicado. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - LEGITIMIDADE PASSIVA - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - ENTIDADE BANCÁRIA 

- DÉBITO EM CONTA NÃO AUTORIZADO - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA - OCORRÊNCIA - CDC, ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO São 

partes legítimas para figurar no polo passivo de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais, tanto a empresa de telefonia que efetuou cobranças indevidas por 

serviços não contratados pelo consumidor, com débito direto em conta 

corrente, quanto a instituição bancária que autorizou o débito automático, 

sem autorização expressa do cliente, que teve seu nome negativado por 

conta de dívida relativa à utilização de limite de cheque especial. Ademais, 

nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA, 

DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILICITUDE - DANO MORAL CONFIGURADO - 

DEVER DE INDENIZAR - VERBA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA 1 

Comprovado o nexo de causalidade e excluídos os casos de culpa 

exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, a sucessão de atos 

consubstanciada na cobrança por empresa de telefonia de serviços não 

solicitados com débito direto em conta corrente, bem como a permissão 

pela entidade bancária de débito automático, utilizando o limite de cheque 

especial, com posterior inscrição indevida do nome do correntista nos 

cadastros de proteção ao crédito, sujeita os fornecedores a responder, 

solidariamente, pelos danos morais suportados por aquele. 2 Na fixação 

do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, 

estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam 

atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, 

devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame 

sofrido. SUCUMBÊNCIA - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO - ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À 

PARTE RÉ 1 A quantificação do valor indenizatório relativo ao abalo 

anímico suportado por alguém é tarefa do julgador, observando sempre os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar da 

apreciação de todos os elementos que concorreram para a causa da 

lesão, bem como das suas consequências. 2 O quantum pretendido pela 

parte, muitas vezes indicado na peça inicial, reflete seu desejo e sua 

compreensão de quanto entenderia justo receber, mas não vincula o 

magistrado e nem influencia no sopesamento dos ônus processuais. 

Reconhecido o dano moral, há, por consequência, procedência do pedido 

e êxito na pretensão, devendo os encargos recaírem integralmente sobre 

a parte ré. (TJSC, Apelação Cível n. 0310286-45.2016.8.24.0038, de 

Joinville, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

17-07-2018).” Dessa feita, REJEITO a preliminar supra. 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. No caso em apreço, tenho como evidenciada a conduta ilícita 

da demandada, uma vez que, embora tenha sido invertido o ônus da 

prova, cabendo então à requerida demonstrar a legalidade de sua 

conduta, não o fez. Explico. A demandada se limita em sua tese defensiva 

em tentar transferir sua responsabilidade para parte que sequer integra a 

presente lide, que seria o banco responsável pela conta da autora. Aduz 

que não é parte legítima, conquanto não seja responsável pelos débitos, 

mas sim o banco. Ora, é cediço que em existindo mais de um ofensor, que 

é o caso dos autos, sendo dois prestadores de serviços, cada qual em 

sua limitação, respondem solidariamente independentemente de culpa pela 

reparação dos danos previstos no CDC, consoante disposto no art. 7º, 

parágrafo único, e art. 14. Vejamos: “Parágrafo único. Tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo.” “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 a requerida agira ilicitamente, ainda que 

tal não seja necessariamente exigível quando existente relação 

consumerista, tendo em vista que procedeu com o débito automático das 

faturas sem a devida autorização do autor a tanto, bem como, ainda que 

devidamente quitados os débitos, continuou cobrando o autor, ensejando 

no pagamento em duplicidade de 03 (três) contas referentes aos meses 

de março a maio de 2018. Assim, não prosperam as alegações da 

requerida, de modo que não se desincumbira do ônus que lhes competia, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Digo isso com o olhar volvido aos 

comprovantes de pagamento e extrato da conta onde constam os débitos 

automáticos, juntadas pela reclamante em id nº 14044088/14044133, 

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, consubstanciada na conduta da ré em 

proceder com débito das faturas sem a devida autorização, além do 

pagamento em duplicidade de contas. 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 

débito automático das faturas do serviço de tv por assinatura em sua 

conta de forma unilateral pela requerida, ao passo que ainda com o 

referido débito, fora cobrada e ameaçada de ficar sem os serviços de TV, 

razão porque procedeu com o pagamento de 03 (três) contas em 

duplicidade, ficando evidente a conduta lesiva. Nesta esteira de 

entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. SERVIÇO DE TV POR 

ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES EM CONTA 

CORRENTE. DÉBITO NÃO AUTORIZADO. DANO MORAL. Inexistência nos 

autos de qualquer documento que comprove a contratação do serviço e 

autorização para que houvesse descontos em conta corrente. Dano moral 

caracterizado. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Verificada a falha na prestação 

dos serviços, consistente na cobrança indevida de valores na conta 

corrente, mostra-se adequada a condenação da ré à repetição em dobro 

da quantia paga, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078964434, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 26/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE 

TV POR ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES EM CONTA 

CORRENTE. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. DANO MORAL. 

Inexistência nos autos de qualquer documento que comprove a 

autorização para que houvesse descontos em conta corrente. Dano moral 
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caracterizado. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075750133, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 13/06/2018)” 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). DA 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO De outro norte, quanto ao pedido de repetição do 

indébito, em dobro ou no mesmo valor, frisa-se que o art. 42, parágrafo 

único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa do Consumidor) prevê 

expressamente que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. Assim, para ser aplicada a pena do citado dispositivo legal 

exige-se a presença dos seguintes requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) 

dívida originária de uma relação de consumo; e iii) pagamento indevido. 

Nesse diapasão, volvendo os olhos aos autos, verifica-se que tais 

requisitos se encontram devidamente preenchidos, haja vista que o 

consumidor promoveu o pagamento da quantia mencionada mesmo com o 

débito automático em sua conta. Por outro lado, na ótica do Código Civil, a 

sua procedência também é a decisão mais acertada. Tal conclusão tem 

por premissa o próprio texto do art. 940 do Código Civil, assim positivado: 

“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará 

obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 

cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 

prescrição”. Como se nota, a cobrança de débito, mediante demanda 

judicial, apresenta-se como requisito “sine qua non” para ensejar a 

repetição do indébito, sendo certo a sua existência ao volver os olhos ao 

extrato bancário e comprovante de pagamento anexado aos autos em id 

nº 14044090 e 14044133. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a demandada à restituição do indébito, no valor 

igual ao dobro do montante indevidamente cobrado pelos serviços não 

prestados, ou seja, no importe de R$ 568,80 (quinhentos e sessenta e oito 

reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 

mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença. 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, 13 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$ 179,80 (cento e setenta e nove reais e 

oitenta centavos), registrado pelo contrato nº 0000000157845245, de 

modo que requer a declaração de inexistência do referido débito, bem 
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como indenização por danos morais. 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). 1.DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA. Aduz a demandada que o requerente não deveria ser 

consagrado com os benefícios da justiça gratuita, impugnando a sua 

concessão nos termos do art. 4º e demais da lei 1.060/50, bem como dos 

arts. 98 e 99 do NCPC. Primeiramente, há que se registrar que com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, é previsível a oposição da 

impugnação da justiça gratuita em sede de contestação, não sendo mais 

necessário distribuição em autos apartados, devendo a mesma ser 

analisada nos próprios autos, consoante prevê o art. 100, do NCPC, in 

verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer 

impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, 

nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de 

petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Nesse sentido: 

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA 

REALIZADA NAS PRÓPRIAS RAZÕES DO APELO. BENEFÍCIO DEFERIDO À 

RÉ NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA 

REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973, QUE PREVÊ QUE A IMPUGNAÇÃO DEVE SER FEITA EM AUTOS 

APARTADOS, OU DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CUJA 

IRRESIGNAÇÃO PODE SER FEITA NOS MESMOS AUTOS. NECESSIDADE 

DE ANÁLISE SOB O ENFOQUE DO DIREITO INTERTEMPORAL. 

IMPRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

IRRETROATIVIDADE E DA IMEDIATA APLICAÇÃO DA LEI NOVA. NORMAS 

DE DIREITO PÚBLICO. EXEGESE DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, E DO ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO 

DIREITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI NOVA AO 

ATO CONSUMADO, JÁ ADQUIRIDO OU JÁ JULGADO EM DEFINITIVO. 

PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL, QUE ADOTOU A TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS 

PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA ANALISADO SOB A 

ÉGIDE DO CPC/73 E DA LEI N. 1.060/50. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA 

LEI ANTIGA NA ANÁLISE DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 2º, 

DO CPC. IMPUGNAÇÃO FEITA EM AUTOS APARTADOS. RECURSO NÃO 

CONHECIDO NO PONTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O art. 14 do 

Novo Código de Processo Civil deixa evidente que a intenção do legislador 

foi a de adoção da teoria de isolamento dos atos processuais, em que 

cada ato é identificado de forma clara e individualizada, de modo que a 

aplicação da nova lei (no caso, do NCPC) somente se dará após o término 

do ato processual anterior. Em resumo, significa dizer que, tanto os atos e 

fatos já consumados na vigência da lei antiga, quanto aqueles cujos 

efeitos estão pendentes, devem ser respeitados, ainda que a lei nova 

preveja situação diferente. PEDIDO DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA 

HOSPITAL CONVENIADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE (SUS). CONTRATO 

FIRMADO ENTRE O HOSPITAL E A CONCESSIONÁRIA. REQUSITOS DO 

ART. 77 DO CPC/73 NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE 

ENTRE O HOSPITAL, A UNIÃO E O ESTADO. TESE RECHAÇADA. Ausente 

uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 77 do CPC/73, não há que 

se falar em chamamento ao processo. MÉRITO. JUNTADA DO CONTRATO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONDENAÇÃO DA RÉ EM VALOR INFERIOR 

AO PLEITEADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, EM 

RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INCIDÊNCIA 

INCLUSIVE DA MULTA CONTRATUAL DE 2%. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. INVIABILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO. De acordo 

com o princípio do pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos 

da forma como foram pactuados. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO 

E DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. MORA CONSTITUÍDA 

DESDE A DATA EM QUE HÁ O EFETIVO PREJUÍZO DO CREDOR. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 394 E 397 DO CÓDIGO CIVIL. O termo inicial 

para a incidência dos juros moratórios, em caso de cobrança de dívida 

vencidas, é a data do vencimento de cada fatura, marco a partir do qual 

há o efetivo prejuízo do credor. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVIABILIDADE. PARTE AUTORA QUE 

ALCANÇOU A TOTALIDADE DOS PEDIDOS. EVIDENTE SUCUMBÊNCIA 

EXCLUSIVA DA RÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 5% SOBRE O VALOR 

DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO CONFORME O 

ESTABELECIDO NO § 3º DO CPC/73. CONDENAÇÃO EM VALOR 

DETERMINADO. MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. Os honorários advocatícios deverão ser fixados, em 

regra, nos moldes do art. 20, § 3º, do CPC, levando em conta grau de zelo 

do respectivo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA, EM PARTE, CONHECIDO E, NESTA 

EXTENSÃO, PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130248064 Curitibanos 

2013.024806-4, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 

29/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público, )” Pois bem. Em que pese 

o pugnado pelo requerido, o mesmo não trouxe aos autos qualquer 

elemento comprobatório, limitando-se a fazer alegações sobre eventuais 

condições financeira da requerente que serão tão somente analisadas em 

caso de eventual interposição de recurso, tendo em vista que o 

procedimento adotado pela Lei 9.099/95 não detém custas, não se 

desincumbindo do seu ônus. A propósito, considere-se o seguinte julgado 

do extinto Tribunal de Alçada do Paraná: “APELAÇÃO CÍVEL. 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROVA. ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO 

DE TER O IMPUGNADO CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O 

ÔNUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, DA LEI Nº 1.060/50. SENTENÇA 

CASSADA. RECURSO PROVIDO. "Para a concessão do benefício da 

justiça gratuita não se deve analisar se o interessado possui bens de 

certo valor. Deve-se sim partir da premissa de que o pressuposto legal do 

direito ao benefício é a sua situação econômica, que não lhe permite pagar 

as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família".(TAPR - Ap.Cív 0211286-1 - Curitiba – Juiz 

Maria José Teixeira - 6a Câm. Cív. j. 25/03/2003 - Ac.: 167650 – p. 

25/04/2003. Em JUIS – Jurisprudência Informatizada Saraiva, São Paulo, 

Saraiva, nº 35, 2004).” Pelo exposto, porque a lei determina que o 

benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido mediante a 

simples afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família (Lei nº 

1.060/50, art. 4º), à míngua de quaisquer outras evidências de que 

indiquem que tal afirmação não é verdadeira, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente impugnação, deixando, contudo, para analisar o benefício no 

momento oportuno. 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 0000000157845245, no valor de R$ 179,80 (cento e 

setenta e nove reais e oitenta centavos), consoante extrato juntado em id 

nº 10986382, 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 
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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 que 

somadas chegam ao valor de R$ 297,81 (duzentos e noventa e sete reais 

e oitenta e um 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 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. Registre-se que, embora a parte reclamada aduza a 

aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é aplicável ao caso, posto 

que as demais negativações além da discutida no presente feito são 

posteriores (30/08/2017 nos valores de R$ 430,40 e 128,27), sendo a do 

caso em voga totalmente indevida eis que a mais antiga (03/06/2015), ante 

a inexistência de comprovação da relação jurídica, ensejando as devidas 

reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA 

EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. SÚMULA Nº 385 

DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONDUZ À 

REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação de fazer, 

exigível por ocasião da propositura da demanda e assim reconhecida por 

decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto decisório, 

mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo jurisdicional 

permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” 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. Outrossim, a despeito de a demandada requer em fase de 

contestação a quebra de sigilo telefônico, tal não é cabível ao presente 

caso, conquanto não tenha sequer demonstrado a relação jurídica com a 

autora, não podendo se valer do judiciário para convalidar tese que é ônus 

que lhe incumbe comprovar. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id nº 

10986382). 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 
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203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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$ 3.000,00 (três mil reais). 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 

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, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 0000000157845245, no valor de R$ 179,80 (cento e setenta e nove 
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reais e oitenta centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos 

de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. 

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 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: 1000406-95.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER ROCHA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

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$ 179,80 (cento e setenta e nove reais e 

oitenta centavos), registrado pelo contrato nº 0000000153422061, de 

modo que requer a declaração de inexistência do referido débito, bem 

como indenização por danos morais. 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). 1.DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA. Aduz a demandada que o requerente não deveria ser 

consagrado com os benefícios da justiça gratuita, impugnando a sua 

concessão nos termos do art. 4º e demais da lei 1.060/50, bem como dos 

arts. 98 e 99 do NCPC. Primeiramente, há que se registrar que com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, é previsível a oposição da 

impugnação da justiça gratuita em sede de contestação, não sendo mais 

necessário distribuição em autos apartados, devendo a mesma ser 

analisada nos próprios autos, consoante prevê o art. 100, do NCPC, in 

verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer 

impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, 

nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de 

petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Nesse sentido: 

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA 

REALIZADA NAS PRÓPRIAS RAZÕES DO APELO. BENEFÍCIO DEFERIDO À 

RÉ NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA 

REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973, QUE PREVÊ QUE A IMPUGNAÇÃO DEVE SER FEITA EM AUTOS 

APARTADOS, OU DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CUJA 

IRRESIGNAÇÃO PODE SER FEITA NOS MESMOS AUTOS. NECESSIDADE 

DE ANÁLISE SOB O ENFOQUE DO DIREITO INTERTEMPORAL. 

IMPRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

IRRETROATIVIDADE E DA IMEDIATA APLICAÇÃO DA LEI NOVA. NORMAS 

DE DIREITO PÚBLICO. EXEGESE DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, E DO ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO 

DIREITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI NOVA AO 

ATO CONSUMADO, JÁ ADQUIRIDO OU JÁ JULGADO EM DEFINITIVO. 

PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL, QUE ADOTOU A TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS 

PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA ANALISADO SOB A 

ÉGIDE DO CPC/73 E DA LEI N. 1.060/50. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA 

LEI ANTIGA NA ANÁLISE DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 2º, 

DO CPC. IMPUGNAÇÃO FEITA EM AUTOS APARTADOS. RECURSO NÃO 

CONHECIDO NO PONTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O art. 14 do 

Novo Código de Processo Civil deixa evidente que a intenção do legislador 

foi a de adoção da teoria de isolamento dos atos processuais, em que 

cada ato é identificado de forma clara e individualizada, de modo que a 

aplicação da nova lei (no caso, do NCPC) somente se dará após o término 

do ato processual anterior. Em resumo, significa dizer que, tanto os atos e 

fatos já consumados na vigência da lei antiga, quanto aqueles cujos 

efeitos estão pendentes, devem ser respeitados, ainda que a lei nova 

preveja situação diferente. PEDIDO DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA 

HOSPITAL CONVENIADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE (SUS). CONTRATO 

FIRMADO ENTRE O HOSPITAL E A CONCESSIONÁRIA. REQUSITOS DO 

ART. 77 DO CPC/73 NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE 

ENTRE O HOSPITAL, A UNIÃO E O ESTADO. TESE RECHAÇADA. Ausente 

uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 77 do CPC/73, não há que 

se falar em chamamento ao processo. MÉRITO. JUNTADA DO CONTRATO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONDENAÇÃO DA RÉ EM VALOR INFERIOR 

AO PLEITEADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, EM 

RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INCIDÊNCIA 

INCLUSIVE DA MULTA CONTRATUAL DE 2%. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. INVIABILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO. De acordo 

com o princípio do pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos 

da forma como foram pactuados. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO 

E DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. MORA CONSTITUÍDA 

DESDE A DATA EM QUE HÁ O EFETIVO PREJUÍZO DO CREDOR. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 394 E 397 DO CÓDIGO CIVIL. O termo inicial 

para a incidência dos juros moratórios, em caso de cobrança de dívida 

vencidas, é a data do vencimento de cada fatura, marco a partir do qual 

há o efetivo prejuízo do credor. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVIABILIDADE. PARTE AUTORA QUE 

ALCANÇOU A TOTALIDADE DOS PEDIDOS. EVIDENTE SUCUMBÊNCIA 

EXCLUSIVA DA RÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 5% SOBRE O VALOR 

DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO CONFORME O 

ESTABELECIDO NO § 3º DO CPC/73. CONDENAÇÃO EM VALOR 

DETERMINADO. MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. Os honorários advocatícios deverão ser fixados, em 

regra, nos moldes do art. 20, § 3º, do CPC, levando em conta grau de zelo 

do respectivo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA, EM PARTE, CONHECIDO E, NESTA 

EXTENSÃO, PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130248064 Curitibanos 

2013.024806-4, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 

29/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público, )” Pois bem. Em que pese 

o pugnado pelo requerido, o mesmo não trouxe aos autos qualquer 

elemento comprobatório, limitando-se a fazer alegações sobre eventuais 

condições financeira da requerente que serão tão somente analisadas em 

caso de eventual interposição de recurso, tendo em vista que o 

procedimento adotado pela Lei 9.099/95 não detém custas, não se 

desincumbindo do seu ônus. A propósito, considere-se o seguinte julgado 

do extinto Tribunal de Alçada do Paraná: “APELAÇÃO CÍVEL. 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROVA. ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO 

DE TER O IMPUGNADO CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O 

ÔNUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, DA LEI Nº 1.060/50. SENTENÇA 

CASSADA. RECURSO PROVIDO. "Para a concessão do benefício da 

justiça gratuita não se deve analisar se o interessado possui bens de 

certo valor. Deve-se sim partir da premissa de que o pressuposto legal do 

direito ao benefício é a sua situação econômica, que não lhe permite pagar 

as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família".(TAPR - Ap.Cív 0211286-1 - Curitiba – Juiz 

Maria José Teixeira - 6a Câm. Cív. j. 25/03/2003 - Ac.: 167650 – p. 

25/04/2003. Em JUIS – Jurisprudência Informatizada Saraiva, São Paulo, 

Saraiva, nº 35, 2004).” Pelo exposto, porque a lei determina que o 

benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido mediante a 

simples afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família (Lei nº 
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1.060/50, art. 4º), à míngua de quaisquer outras evidências de que 

indiquem que tal afirmação não é verdadeira, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente impugnação, deixando, contudo, para analisar o benefício no 

momento oportuno. 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 0000000153422061, no valor de R$ 179,80 (cento e 

setenta e nove reais e oitenta centavos), consoante extrato juntado em id 

nº 11075544, 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 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 MORAIS. PROVA 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE 

INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, 

POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso provido. Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no 

mérito, julgar provido, nos exatos termos do voto” (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 -Umuarama - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 14.09.2015). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode considerar 

como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio sistema, 

pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, cabendo-lhe 

trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do presente 

feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em 

relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 11075544). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 
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autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 

INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 0000000153422061, no valor de R$ 179,80 (cento e setenta e nove 

reais e oitenta centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos 

de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. 

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001072-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um 

suposto contrato celebrado sob nº 005030185230000, no valor de R$ 

263,40 (duzentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), o que 

resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. 

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. 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 005030185230000, 

no valor de R$ 263,40 (duzentos e sessenta e três reais e quarenta 

centavos), consoante extrato juntado em id nº 14485979, mesmo nunca 

tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo relação jurídica entre elas, 

ficando evidente que a negativação em voga fora totalmente descabida e 

ilegal. Não obstante, 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 meras 

alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido: “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 
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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 cobrança indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id nº 

14485979). 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 
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dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 005030185230000, no valor de R$ 263,40 (duzentos e sessenta e 

três reais e quarenta centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001051-86.2018.8.11.0011. REQUERENTE: OLIVEIRA ELEUTERIO DE 

AMORIM REQUERIDO: CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E 

EMBREAGENS LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De 

proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;”. 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). 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 já foi solucionado pelo 

requerente, não sendo mais possível ser averiguado por meio de perícia 

técnica, razão pela qual rejeito. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

parcialmente procedente.Explico. 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 levou seu veículo para efetuar reparo no volante, 

conforme documento de ID 14425971, contudo, alega que tal conserto não 

foi apto a sanar o problema do veículo, tanto que o veículo veio a paralisar. 

Enquanto a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer circunstância excludente de responsabilidade, nos termos do §3º 

do art. 14 do CDC. Esclareço que os fatos narrados não se amoldam ao 

caso de vício oculto, mas sim na falha da prestação de serviços. Como o 

pleito do requerente foi baseado em ambos os institutos, afasto o vício 

oculto e acolho da falha na prestação de serviço, uma vez que ficou 

sobejamente comprovado nos autos que os serviços prestados pela 

requerida não foram aptos a sanar o defeito apresentado inicialmente. 

Assim, ficou a autora sem nada resolvido e nem lhe fora restituído o valor 

gasto, ficando patente a falha na prestação do serviço. Portanto, patente 

a responsabilidade da requerida pela falha na prestação do serviço. 

Passo à análise dos danos suportados. 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 material 

consistente no valor que pagou pelo serviço ineficiente, qual seja, R$ 

1.000,00 (um mil reais), o qual é perfeitamente passível de ressarcimento, 

eis que como já argumentado anteriormente, não foi eficaz a sanar o 

problema do autor. Contudo, tenho que não é passível de ressarcimento o 

valor do guincho e da mão de obra contratada para supostamente refazer 

o serviços, em razão da data do guincho ter sido de muitos dias após o 

problema narrado, o que faz perder o nexo causal com os fatos alegados, 

bem como em razão da nota fiscal de serviço de ID 14425982 também ter 

data de quase um mês após os fatos e em razão do serviço descrito na 

mesma “mão de obra de transmissão” não tem relação com a suposta 

troca do volante realizada pela reclamada. Do Dano moral Os danos 

morais surgem em consequência de uma conduta ilícita ou injusta que 

venha a acarretar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso 

comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor etc. A meu ver o 

simples fato de a autora ter contratado serviços ineficientes 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. Assim, estou 

convicto de que inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum fato 

gerador do dano moral, ante o defeito apresentado pelo produto e o tempo 

que deixou de utilizá-lo, pois tal fato não tem o condão de causar, por si 

só, danos morais à parte autora não ultrapassando os limites dos 

transtornos da vida cotidiana, causando-lhe mero aborrecimento. Ressalto 

que a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se 

agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu 

entender, os fatos descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. 

O dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 
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alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 

Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).” 

Nesse mesmo sentido, já se julgou: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. PRODUTO COM GARANTIA ESTENDIDA. DEFEITO NÃO 

CONSERTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. TRATA-SE DE ILÍCITO CONTRATUAL SEM 

POTENCIALIDADE DE OFENDER A DIGNIDADE DO AUTOR. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O fato do fornecedor não consertar uma 

máquina de cortar cabelo garantida por contrato de seguro não 

caracteriza a existência de ofensa moral. 2. O simples inadimplemento 

contratual não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do 

instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que 

não oferece as facilidades que dele se espera. 3. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 

Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, o qual 

resta sobrestado por litigar a parte sob o pálio da Justiça Gratuita.(TJ-DF - 

Apelação Cível do Juizado Especial : ACJ 20140910253745, Orgão 

Julgador 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicação Publicado no DJE : 28/08/2015 . Pág.: 260, Julgamento 7 de 

Julho de 2015, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA)” 

“JUIZADO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE ELETRÔNICO PELA INTERNET. 

APARELHO COM DEFEITO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DO PREÇO E 

RECOLHIMENTO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

MORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE: HONRA. DIGNIDADE. IMAGEM. MERO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. ABORRECIMENTOS E VICISSITUDES DA VIDA COTIDIANA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. - Condeno 

o recorrente ao pagamento das custas finais, se houve. Deixo de fixar 

honorários advocatícios uma vez que não foram apresentadas 

contrarrazões. - Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, 

servindo a ementa de acórdão. (TJ-DF - Apelação Cível do Juizado 

Especial : ACJ 20140310228376, Orgão Julgador 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

16/09/2015 . Pág.: 196, Julgamento 11 de Setembro de 2015, Relator LUÍS 

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA)” “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - VENDA DE APARELHO TELEVISOR COM DIMENSÃO 

TÉCNICA DIFERENTE DA ANUNCIADA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - 

MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não são todas as frustrações cotidianas que 

são reconhecidas como fator de abalo emocional suscetível de tratamento 

para restabelecimento da autoestima do ser humano, pena de banalização 

do instituto jurídico atinente à indenização por danos morais. (RI 110/2014, 

DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)” Dessa feita, não 

vislumbro a configuração do dano moral pugnado, de modo que o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Pelo o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

demandada CENTRO OESTE COMÉRCIO DE CARDANS E EMBREAGEM à 

restituição do valor do serviço ineficiente, no importe de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do desembolso, 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, 30 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001263-10.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ORDALICE BARBIZANI 

PEREIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De 

proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;”. 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). No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. 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 de valores superiores ao contratado, bem 

como os abatimentos efetuados pela requerida nos valores originais após 

cada contestação de fatura, consoante se observa dos documentos 

acostados na inicial. Em contrapartida, a requerida sustenta a existência 

do débito, ausência de comprovação da contratação dos valores 

mencionados e exercício regular de direito, 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 meras alegações de ter 

exercido apenas seu direito regularmente. Nesse sentido: 

“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 
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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)” A mera juntada de 

telas do sistema da requerida se trata de prova unilateral que não tem o 

condão de retirar o ônus da requerida, pois incumbia à mesma a 

comprovação de que a requerente contratou plano de valor superior ao 

descrito na exordial que autorizasse a cobrança dos valores no patamar 

em que está sendo cobrado, devendo anexar contrato devidamente 

assinado pela autora ou até mesmo ligações efetuadas para caso de 

contratação via telefone. Todavia, não o fez. Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança de valores acima do alegado pelo 

autor se mostra indevida, visto que a requerida não se desincumbira do 

ônus de provar a legalidade da cobrança. Igualmente tem-se que a 

requerida nada manifestar acerca do protocolo informado pela autora 

como sendo o de contratação do serviço pelo valor discutido. 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 teve que diligenciar por diversas vezes junto ao call center da 

requerida para impugnar os valores cobrados acima do contratado, o que 

indubitavelmente causa aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor 

cotidiano. 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida OI S/A, à obrigação de fazer consistente na adequação das 

faturas em aberto e futuras ao valor do plano contratado, qual seja, R$ 

69,90 (sessenta e nove e noventa), bem como ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados à autora ORDALICE BARBIZANI 

PEREIRA, 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 
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despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. 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, 30 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001090-83.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ALEXANDRE APARECIDO 

MOREIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De 

proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;”. 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). 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 narrado já fora resolvido como 

alegado pela própria requerida, que afirmou ter havido a baixa da linha em 

25/05/2016, não sendo mais possível ser averiguado por meio de perícia 

técnica, razão pela qual rejeito. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. 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 de serviços de telefone fixo, contudo, 

afirma a mesma que não houve instalação efetiva do terminal em sua 

residência, consoante se observa dos documentos acostados na inicial. 

Em contrapartida, a requerida sustenta que efetuou a instalação, 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 meras 

alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido: “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)” A mera juntada de 

telas do sistema da requerida se trata de prova unilateral que não tem o 

condão de retirar o ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia 

à mesma anexar o comprovante de instalação do terminal telefônico 

devidamente assinado pela reclamante. Todavia, não o fez. 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 o autor foi cobrado por dívida inexistente, o que indubitavelmente 

causa aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. 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 
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atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida OI S.A., ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados ao autor ALEXANDRE APARECIDO MOREIRA, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE os débitos e aberto, nos 

valores de R$ 40,31 vencimento abril/2016; e R$ 97,09 vencimento em 

maio/2016, devendo a requerida tomar as providências necessárias para 

baixa dos mesmos em seu sistema. 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 e 55 da Lei 9.099/95. 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, 30 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010216-48.2012.8.11.0011. REQUERENTE: REGINALDO RODRIGUES DA 

GRELLA REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. OI S.A manejou os 

presentes embargos à execução, alegando, em apertada síntese, o 

excesso na execução, alegando inexistir causa de incidência da 

astreintes e/ou redução do valor desta A exequente requer a manutenção 

da multa diária fixada. Os autos vieram conclusos. D E C I D O. 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 355 de 590



(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 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, 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. Após, à autora para se manifestar. Empós, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 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$ 223,00 (duzentos e vinte e três reais), 

registrado pelo contrato nº 2130356808, de modo que requer a declaração 

de inexistência do referido débito, bem como indenização por danos 

morais. 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). De pronto, não merece próspero a tese da requerida de não 

inversão do ônus da prova, eis que presentes os requisitos legais a tanto. 

No mesmo sentido, em que pese à alegativa da requerida de que seria 

indispensável a juntada de negativação original pela autora, tal não merece 

próspera, visto que o documento encartado na exordial fora retirado pelo 

site do SPC por empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à 

comprovar a negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

posta. 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 2130356808, no valor de R$ 223,00 (duzentos e vinte 

e três reais), consoante extrato juntado em id nº 15073488, 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 
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colacionar aos autos Faturas que somadas chegam ao valor de R$ 336,03 

(trezentos e trinta e seis reais e três centavos) com vencimento inclusive 

posterior, 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 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. Outrossim, a despeito de a 

demandada requer em fase de contestação a quebra de sigilo telefônico, 

tal não é cabível ao presente caso, conquanto não tenha sequer 

demonstrado a relação jurídica com a autora, não podendo se valer do 

judiciário para convalidar tese que é ônus que lhe incumbe comprovar. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id nº 

15073488). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 357 de 590



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$ 3.000,00 (três mil reais). 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 

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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 2130356808, no valor de R$ 223,00 

(duzentos e vinte e três reais), devendo a Secretaria da Vara oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 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 tenha qualquer 

relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por débito 

inexistente no valor de R$ 101,03 (cento e um reais e três centavos), 

registrado pelo contrato nº 0248460525, conquanto desconheça o que 

gerou a dívida, 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. 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 
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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 0248460525, no valor de R$ 101,03 (cento e um reais e três 

centavos), consoante extrato juntado em id nº 12303794, mesmo tendo 

quitado suas faturas junto à reclamada antes da mesma proceder com o 

cancelamento da linha, faturas essas que divergem do valor da 

negativação, 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 que divergem do valor da 

negativação em voga, além de que a autora colacionou comprovante de 

pagamento das faturas que de fato eram devidas, 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 MORAIS. PROVA 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE 

INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, 

POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso provido. Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no 

mérito, julgar provido, nos exatos termos do voto” (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 -Umuarama - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 14.09.2015). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode considerar 

como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio sistema, 

pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, cabendo-lhe 

trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do presente 

feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em 

relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 12303794). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 
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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). 

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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 0248460525, no valor de R$ 101,03 

(cento e um reais e três centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar 

os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 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: 1000001-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE DE OLIVEIRA (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))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora sustenta que, embora nunca tenha tido 

qualquer relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por 

débito inexistente no valor de R$ 304,13 (trezentos e quatro reais e treze 

centavos), registrado pelo contrato nº 2116990821, de modo que requer a 
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declaração de inexistência do referido débito, bem como indenização por 

danos morais. 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). De pronto, em que pese à alegativa da requerida de que seria 

indispensável a juntada de negativação original pela autora, tal não merece 

próspera, visto que o documento encartado na exordial fora retirado pelo 

site do SPC por empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à 

comprovar a negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

posta. Ademais, analisando a preliminar suscitada pela requerida de 

ausência de interesse processual, uma vez que a parte autora teria 

procurado diretamente o Poder Judiciário, deixando de lado, por 

conseguinte, a via administrativa, não resiste ao princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional. Cumpre destacar ainda que a 

reclamante colaciona entendimento jurisprudencial do Direito Previdenciário 

o qual, de fato, prescinde de exaurimento na via administrativa. Portanto, 

INDEFIRO a questão isagógica, de modo que o procedimento deve ter 

curso normal independentemente de qualquer apreciação administrativa do 

pedido incrustado na exordial. 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 2116990821, no valor de R$ 304,13 (trezentos e 

quatro reais e treze centavos), consoante extrato juntado em id nº 

11269602, mesmo inexistindo qualquer relação jurídica com a demandada, 

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 Contrato assinado pelo autor, contudo, o requerente 

se trata de pessoa Não Alfabetizada, consoante cópia de seu documento 

pessoal, não podendo ter sido o referido ato assinado pelo requerente. 

Além disso juntou aos autos telas de sistema com dados do autor e, em 

tese, valores referente aos serviços prestados. Todavia, como é sabido, 

tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma 

unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Por derradeiro, embora o requerido afirme que havendo 

fraude, não concorrera para a sua concretização, tal não o exime da 

responsabilidade, pois depositar no consumidor a responsabilidade por 

vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, 

tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por falha dos terceiros. 

In casu, a inexistência de débito restou comprovada nos autos, 

considerando que a parte nunca contratou com a requerida, ficando 

clarividente que tal fora celebrado mediante fraude praticada por terceiros 

e, neste caso, a fraude, ao integrar o risco da atividade comercial, 

caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica 

para configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de 

terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, da Lei 8.078/90 - o Código de Defesa 

do Consumidor, tal como pleiteia a reclamada. Acerca do caso fortuito, sua 

previsão legal encontra-se insculpida no art. 393, parágrafo único, do 

Código Civil, ao passo que a excludente de responsabilidade por ato de 

terceiros está prevista no art. 14, § 3º, II, da Lei 8.078/90, vejamos: “Art. 

393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito 

ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior 

verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou 

impedir.” “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: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” No presente 

feito, verifica-se que se trata de fortuito interno, o qual não enseja a 

excludente de responsabilidade da requerida, conforme já dito alhures, 

uma vez que deveria ter agido com prudência ao celebrar contratos 

apenas mediante apresentação de dados pessoais da parte, sem 

confirmar se de fato era ela a contratante, atuando ao seu próprio risco 

comercial. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS 

MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CELEBRADO MEDIANTE 

FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com 

o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Cuidam os presentes autos 

de pedido declaratório de inexistência de débito, cumulado com 

indenização por danos morais, ao fundamento de que o recorrido possui 

uma linha telefônica administrada pela recorrente (84**-**17), cujos 

valores nunca superavam os R$ 60,00 (sessenta reais) mensais, contudo, 

foi-lhe enviada fatura relativa a outro número (85**-**33), no valor de R$ 

10.841,03 (dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e três centavos), 

sendo que, segundo afirma, jamais firmou contrato relativo a tal linha. Em 

face da dívida, os serviços relativos à sua linha (84**-**17) foram 

suspensos e seu nome negativado. Assim, pleiteia o restabelecimento da 

linha afeta ao nº 84**-**17, declaração de inexistência de débito relativo ao 
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nº 85**-*33, restituição em dobro de quantia paga, retirada de seu nome do 

cadastro de inadimplentes e reparação por danos morais. 3. Entendo 

assistir razão apenas em parte à recorrente. Quanto à inexistência de 

débito, a prova carreada aos autos indica, claramente, que o contrato 

relativo à linha de telefonia móvel nº 85**-**33 foi celebrado mediante 

fraude praticada por terceiros e, neste caso, a fraude, ao integrar o risco 

da atividade comercial, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não 

possui habilidade técnica para configurar a excludente de 

responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, da 

Lei 8.078/90 - o Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, a 

fraude gerou a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastros 

restritivos de crédito (fls. 29 e 31), devendo este ser indenizado pelos 

danos advindos da falha dos serviços prestados pela recorrente, nos 

termos dos artigos 14, § 1º, e 17 da Lei 8.078/90. 4. É presumível a 

ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade, notadamente a honra 

e a dignidade, em razão de indevida inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito. Não há necessidade, neste caso, de demonstrar o dano moral, 

pois é decorrente do ilícito já demonstrado. 5. A fixação do valor a título de 

dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, 

tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao 

enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. 

Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à 

dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às 

condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva 

do dano moral. Destaco que a jurisprudência tem se posicionado fixando 

em valores que variam entre R$ 2.000,00 (Acórdão n.675149, 

20110112106052ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Julgamento: 30/04/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. 

Pág.: 263) e R$ 8.000,00 (Resp 740968, STJ). Considerando tais 

parâmetros e a gravidade da conduta no caso concreto, entendo 

necessária a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

6. Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, que: "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável." No presente caso, embora tenha ocorrido a cobrança 

indevida, não houve o pagamento para justificar a devolução, muito 

menos, em dobro e, neste caso, deve ser afastada a condenação pela 

cobrança indevida. 7. Assim, conheço do recurso e dou provimento, em 

parte, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de 

restituição do valor corresponde à cobrança indevida, eis que não houve 

o pagamento, bem como para reduzir o valor da indenização por danos 

morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da 

sentença. 8. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).(TJ-DF 

- Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140310184749 DF 

0018474-53.2014.8.07.0003, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE : 19/11/2014 

. Pág.: 418, Julgamento 18 de Novembro de 2014, Relator ANTÔNIO 

FERNANDES DA LUZ)” Registre-se que, embora a parte reclamada aduza 

a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é aplicável ao caso, 

posto que inexistem demais negativações além da discutida no presente 

feito, ensejando as devidas reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO 

PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. 

SÚMULA Nº 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO 

CONDUZ À REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação 

de fazer, exigível por ocasião da propositura da demanda e assim 

reconhecida por decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto 

decisório, mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo 

jurisdicional permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id nº 

11269602). 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 - 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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$ 3.000,00 (três mil reais). 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, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 2116990821, no valor de R$ 304,13 (trezentos e quatro reais e 

treze centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 
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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, 23 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 embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um 

suposto contrato celebrado sob nº 0207213474, no valor de R$ 196,67 

(cento e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), o que resultou 

na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. A autora apresentou impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos lançados pela reclamada, 

pugnando pela procedência do feito. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). De proêmio, não 

merece guarida a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, eis que presentes os requisitos legais para tanto. No mais, 

analisando a preliminar suscitada pela requerida de ausência de interesse 

processual, uma vez que a parte autora teria procurado diretamente o 

Poder Judiciário, deixando de lado, por conseguinte, a via administrativa, 

não resiste ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. 

Cumpre destacar ainda que a reclamante colaciona entendimento 

jurisprudencial do Direito Previdenciário o qual, de fato, prescinde de 

exaurimento na via administrativa. Portanto, INDEFIRO a questão isagógica, 

de modo que o procedimento deve ter curso normal independentemente de 

qualquer apreciação administrativa do pedido incrustado na exordial. 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 0207213474, no valor de R$ 196,67 (cento e noventa e seis reais e 

sessenta e sete centavos), consoante extrato juntado em id nº 11261177, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo relação 

jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga fora 

totalmente descabida e ilegal. Não obstante, 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 meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “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 cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id nº 

11261177). 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 
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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$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 

INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 0207213474, no valor de R$ 196,67 (cento e noventa e seis reais e 

sessenta e sete centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 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: 1000005-96.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSO ESCORSE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-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 SENTENÇA Processo: 

1000005-96.2017.8.11.0011. REQUERENTE: EDEMILSO ESCORSE GARCIA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, 

cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;”. 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). 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 
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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. Não obstante os argumentos lançados na exordial e 

ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos autos que a 

requerente que não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, 

visto que não se desincumbiu do encargo de provar qualquer conduta 

ilícita da requerida, eis que apesar de afirmar que aderiu a serviços da 

requerida pelo valor de R$ 59,90 e que estaria sendo cobrado pelo 

montante de R$ 132,00, não houve a juntada de qualquer fatura com 

cobrança que ultrapassou o valor combinado, mas somente a fatura de ID 

5617610 - Pág. 3, a qual possuiu valor de R$ 20,36. Ressalto que apesar 

da inversão do ônus da prova, caberia à autora a comprovação do fato 

constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Assim, completamente ausente de 

plausibilidade os argumentos lançados pela reclamante, devendo a 

presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar alhures deferida, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários 

advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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, 23 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: 1000016-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELI FARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora sustenta que, embora nunca tenha tido 

qualquer relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por 

débito inexistente no valor de R$ 460,71 (quatrocentos e sessenta reais e 

setenta e um centavos), registrado pelo contrato nº 0215230179, de modo 

que requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. 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. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Convém assinalar 

que o processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). De pronto, 

em que pese à alegativa da requerida de que seria indispensável a juntada 

de negativação original pela autora, tal não merece próspera, visto que o 

documento encartado na exordial fora retirado pelo site do SPC por 

empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à comprovar a 

negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar posta. No que 

tange à preliminar suscitada pela requerida de ausência de interesse 

processual, uma vez que a parte autora teria procurado diretamente o 

Poder Judiciário, deixando de lado, por conseguinte, a via administrativa, 

não resiste ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. 

Cumpre destacar ainda que a reclamante colaciona entendimento 

jurisprudencial do Direito Previdenciário o qual, de fato, prescinde de 

exaurimento na via administrativa. Portanto, INDEFIRO a questão isagógica, 

de modo que o procedimento deve ter curso normal independentemente de 

qualquer apreciação administrativa do pedido incrustado na exordial. 

Ademais, a demandada aduz que os efeitos da revelia não podem ser 

absolutos, não podendo os fatos aduzidos serem totalmente verdadeiros, 

contudo, verifico que não fora decretada a revelia da reclamada nos 

autos, não havendo sequer que se adentrar na seara de seus efeitos. 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 
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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 0215230179, no valor de R$ 460,71 (quatrocentos e sessenta 

reais e setenta e um centavos), consoante extrato juntado em id nº 

11304463, mesmo inexistindo qualquer relação jurídica com a demandada, 

ficando evidente que a negativação em voga fora totalmente descabida e 

ilegal. A requerida sustenta a existência do débito acostando telas de 

sistema apresentadas, com o fim de corroborar as alegações, onde 

constam dados da autora, bem como histórico, em tese, de serviços 

utilizados pela requerente. Todavia, como é sabido, tais telas são 

inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Por derradeiro, embora o requerido afirme que havendo 

fraude, não concorrera para a sua concretização, tal não o exime da 

responsabilidade, pois depositar no consumidor a responsabilidade por 

vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, 

tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por falha dos terceiros. 

In casu, a inexistência de débito restou comprovada nos autos, 

considerando que a parte nunca contratou com a requerida, ficando 

clarividente que tal fora celebrado mediante fraude praticada por terceiros 

e, neste caso, a fraude, ao integrar o risco da atividade comercial, 

caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica 

para configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de 

terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, da Lei 8.078/90 - o Código de Defesa 

do Consumidor, tal como pleiteia a reclamada. Acerca do caso fortuito, sua 

previsão legal encontra-se insculpida no art. 393, parágrafo único, do 

Código Civil, ao passo que a excludente de responsabilidade por ato de 

terceiros está prevista no art. 14, § 3º, II, da Lei 8.078/90, vejamos: “Art. 

393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito 

ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior 

verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou 

impedir.” “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: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” No presente 

feito, verifica-se que se trata de fortuito interno, o qual não enseja a 

excludente de responsabilidade da requerida, conforme já dito alhures, 

uma vez que deveria ter agido com prudência ao celebrar contratos 

apenas mediante apresentação de dados pessoais da parte, sem 

confirmar se de fato era ela a contratante, atuando ao seu próprio risco 

comercial. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS 

MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CELEBRADO MEDIANTE 

FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com 

o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Cuidam os presentes autos 

de pedido declaratório de inexistência de débito, cumulado com 

indenização por danos morais, ao fundamento de que o recorrido possui 

uma linha telefônica administrada pela recorrente (84**-**17), cujos 

valores nunca superavam os R$ 60,00 (sessenta reais) mensais, contudo, 

foi-lhe enviada fatura relativa a outro número (85**-**33), no valor de R$ 

10.841,03 (dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e três centavos), 

sendo que, segundo afirma, jamais firmou contrato relativo a tal linha. Em 

face da dívida, os serviços relativos à sua linha (84**-**17) foram 

suspensos e seu nome negativado. Assim, pleiteia o restabelecimento da 

linha afeta ao nº 84**-**17, declaração de inexistência de débito relativo ao 

nº 85**-*33, restituição em dobro de quantia paga, retirada de seu nome do 

cadastro de inadimplentes e reparação por danos morais. 3. Entendo 

assistir razão apenas em parte à recorrente. Quanto à inexistência de 

débito, a prova carreada aos autos indica, claramente, que o contrato 

relativo à linha de telefonia móvel nº 85**-**33 foi celebrado mediante 

fraude praticada por terceiros e, neste caso, a fraude, ao integrar o risco 

da atividade comercial, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não 

possui habilidade técnica para configurar a excludente de 

responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, da 

Lei 8.078/90 - o Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, a 

fraude gerou a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastros 

restritivos de crédito (fls. 29 e 31), devendo este ser indenizado pelos 

danos advindos da falha dos serviços prestados pela recorrente, nos 

termos dos artigos 14, § 1º, e 17 da Lei 8.078/90. 4. É presumível a 

ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade, notadamente a honra 

e a dignidade, em razão de indevida inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito. Não há necessidade, neste caso, de demonstrar o dano moral, 

pois é decorrente do ilícito já demonstrado. 5. A fixação do valor a título de 

dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, 

tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao 

enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. 

Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à 

dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às 

condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva 

do dano moral. Destaco que a jurisprudência tem se posicionado fixando 

em valores que variam entre R$ 2.000,00 (Acórdão n.675149, 

20110112106052ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Julgamento: 30/04/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. 

Pág.: 263) e R$ 8.000,00 (Resp 740968, STJ). Considerando tais 

parâmetros e a gravidade da conduta no caso concreto, entendo 

necessária a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

6. Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, que: "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável." No presente caso, embora tenha ocorrido a cobrança 

indevida, não houve o pagamento para justificar a devolução, muito 

menos, em dobro e, neste caso, deve ser afastada a condenação pela 

cobrança indevida. 7. Assim, conheço do recurso e dou provimento, em 

parte, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de 

restituição do valor corresponde à cobrança indevida, eis que não houve 

o pagamento, bem como para reduzir o valor da indenização por danos 

morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da 

sentença. 8. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).(TJ-DF 
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- Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140310184749 DF 

0018474-53.2014.8.07.0003, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE : 19/11/2014 

. Pág.: 418, Julgamento 18 de Novembro de 2014, Relator ANTÔNIO 

FERNANDES DA LUZ)” Registre-se que, embora a parte reclamada aduza 

a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é aplicável ao caso, 

posto que as demais negativações além da discutida no presente feito são 

posteriores, existindo somente uma que fora inserida na mesma data, 

sendo a do caso em voga totalmente indevida eis que a mais antiga 

(02/04/2015), ante a inexistência de comprovação da relação jurídica, 

ensejando as devidas reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO 

PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. 

SÚMULA Nº 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO 

CONDUZ À REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação 

de fazer, exigível por ocasião da propositura da demanda e assim 

reconhecida por decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto 

decisório, mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo 

jurisdicional permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id nº 

11304463). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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 
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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$ 3.000,00 (três mil reais). 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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº nº 0215230179, no valor de R$ 

460,71 (quatrocentos e sessenta reais e setenta e um centavos), 

devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito 

acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em 

julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 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: 1000906-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000906-30.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MAYRA SALES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente – MAYRA SALES DA SILVA - promove em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., sob o fundamento de que foi 

negativado seu nome pelo banco réu no valor de R$526,67 (quinhentos e 

vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo que desconhece a 

dívida, tampouco foi notificada previamente. Pleiteia indenização pelos 

danos morais e exclusão do nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito. Audiência de conciliação restou infrutífera. O banco réu 

apresentou contestação. Preliminarmente aduziu pela ausência de 

documento essencial constante da negativação. Meritalmente, alegou 

ausência de prova do dano, bem como juntou documentos de eventual 

relação contratual firmada entre o banco e a autora consistente em um 

cartão de crédito utilizado e com faturas não pagas. Transcorrido in albis o 

prazo para impugnar à contestação, ex vi certidão de ID 16231228. Os 

autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

cobrança desconhecida pela autora, efetuada por parte do banco réu, 
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sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR O fundamento arguido em sede de 

preliminar confunde-se com o mérito da causa, sendo certo que será 

analisado posteriormente. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o 

cerne da questão refere-se à alegada inexistência de contratação de 

produto por parte da autora perante o banco réu, gerador de negativação. 

Pela análise do acervo documental acostado aos autos, tem-se que a 

autora não logrou demonstrar que a cobrança tenha sido realizada 

indevidamente. Afere-se na contestação que era cliente junto ao banco 

réu por possuir cartão de crédito ELO INTERNACIONAL MÚLTIPLO, com 

pagamentos em débito automático, mas algumas faturas ficaram 

inadimplidas. Neste sentido, o banco réu fundamenta e demonstra que a 

autora era titular deste cartão de crédito, tendo sido utilizado durante 

alguns meses nos exatos termos das faturas apresentadas e pagamento 

com débito em conta corrente. Ademais, as faturas demonstram que o 

cartão fora utilizado em estabelecimentos da cidade de Mirassol D´Oeste, 

comarca em que a autora reside e alguns comércios, tal como exemplo o 

mercado Cestão, mercado Topogigio, dentre outros. Certamente que, a 

contratação de alguns serviços é realizada via gravação e, diante do 

recebimento e utilização do cartão com o devido desbloqueio, tem-se que 

o produto fora adquirido regularmente. Somado a isto, verifica-se que 

foram diversos meses em que houve débitos na conta corrente da autora 

para o pagamento das faturas. Portanto, toda prova carreada direciona à 

veracidade na contratação de um produto pela autora e na inexistência de 

qualquer negativação indevida. Certamente que, a fatura inadimplida 

acarretou cobrança com a inclusão do nome da autora em Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Consequentemente, não há presença de qualquer 

dano moral a ensejar indenização. Confira-se: “TJ-RS – Recurso Cível 

71005470372 RS (TJ-RS) Data de publicação: 15/06/2015 Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ORIGEM DOS DÉBITOS DEMONSTRADA. 

CONTRATOS ASSINADOS PELA CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOS VALORES CONTRATADOS. 

COBRANÇAS REGULARES. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPETIÇÃO. 

DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível nº.71005470372, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 10/06/2015).”. 

Somente para elucidar, à autora foi oportunizada para manifestar-se 

quanto aos documentos juntados de comprovação do produto, porém 

ficou inerte. Em suma, improcede o pleito da autora tanto materialmente – 

pela presença de relação jurídica efetiva; quanto pela ausência de abalo 

moral sofrido. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação das requeridas em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 30 de outubro de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 30 

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 nunca tenha tido 

qualquer relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por 

débito inexistente no valor de R$ 151,26 (cento e cinquenta e um reais e 

vinte e seis centavos), registrado pelo contrato nº 0297619896, 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). De pronto, 

a reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, consubstanciada no 

fato de que o comprovante de endereço constante nos autos não estar 

em nome do requerente. Pois bem. Em que pese a nobre titânica tese 

aduzida pela reclamada, tal não merece acolhimento. Explico. Embora de 

fato o comprovante de endereço aportado aos autos constar nome 

estranho a presente lide, existem no feito outros elementos contundentes 

a confirmar que o reclamante possui residência fixa na Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia alegada medida 

extremamente formalista e burocrático, indo totalmente contra os princípios 

basilares do Juizado Especial e do Código de Processo Civil, além dos 

princípios norteadores da Constituição Federal, tais como o acesso à 

justiça, celeridade processual, e instrumentalidade das formas. Ademais, o 

art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das informações essências ao 

pedido do reclamante, deixando clarividente que é apenas imprescindível a 

indicação, e não traz qualquer formalidade de como tais dados deverão 

ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 14. O processo instaurar-se-á 

com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 

1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o 

nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os 

fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Dessa feita, 

REJEITO a preliminar aventada, passando ao julgamento do mérito. 

Adentrando ao meritum causae, 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. Vislumbra-se pelo arcabouço fático e 

probatório dos autos que a requerida agiu ilicitamente, ainda que tal não 

seja necessariamente exigível quando existente relação consumerista, 

tendo em vista que procedera com a transferência da linha telefônica do 

autor para terceiro estranho, além de bloquear seu telefone sem qualquer 

justificativa. Assim, não prosperam as alegações da requerida, de modo 

que não se desincumbira do ônus que lhe competia, nos termos do art. 

373, II, do CPC. Digo isso com o olhar volvido aos áudios de reclamação do 

autor junto à demandada e demais documentos (nº 12085439/12089609), 

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 não tenha dado causa à 

suspensão do serviços de telefone. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
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C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RITO SUMÁRIO. RELAÇÃO 

JURÍDICA DE CONSUMO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE NÚMERO 

TELEFÔNICO UTILIZADO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. PARTE RÉ 

QUE, APESAR DE TER CIÊNCIA DE QUE A AUTORA IMPLEMENTARIA 

PORTABILIDADE, REALIZOU O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. 

Sentença de parcial procedência que condenou a parte ré a cancelar 

cobrança indevida, reconhecendo a sucumbência recíproca. APELO 

AUTORAL. Hipótese de cancelamento unilateral e abusivo da linha da 

consumidora pela Ré, o que inviabilizou a realização de portabilidade 

pretendida pela Autora e a perda de número que possuía há dez anos, o 

que se tornou empecilho para contato com suas clientes. Falha na 

prestação de serviço. Danos morais experimentados. Dever de indenizar. 

Restabelecimento da linha móvel que se impõe. Possibilidade de conversão 

em perdas e danos no caso de impossibilidade técnica. Descabido o 

pedido autoral de que a Apelada proceda à portabilidade pretendida, por 

não ser de atribuição da Ré, que seria a prestadora doadora, a realização 

de portabilidade da linha para outra operadora. Regulamento da Anatel de 

nº 460/2007. (TJRJ, Apl 00188149820148190023, 25ª Câmara Cível 

Consumidor, Relator Fabio Uchoa Ponto de Miranda Montenegro, j. 

18/05/2016)” Constatada então a responsabilidade da demandada, 

passarei a analisar o cabimento da indenização postulada. 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, no caso em concreto, tenho que o dano 

moral restou devidamente comprovado, ante o fato do autor ter sido 

privado de sua linha telefônica por vários dias, o que lhe gerou 

transtornos de ordem psíquicas, com sentimento de impotência e revolta, 

uma vez que utilizava referido número para trabalho. 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. 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). DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 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 
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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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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, 26 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 embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um 

suposto contrato celebrado sob nº 0311028641, no valor de R$ 151,40 

(cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos), o que resultou na 

indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação, aduzindo preliminares. Instada, a autora 

apresentou impugnação à contestação, requerendo a procedência do 

feito. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Convém assinalar que o 

processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). De pronto, 

em que pese à alegativa da requerida de que seria indispensável a juntada 

de negativação original pela autora, tal não merece próspera, visto que o 

documento encartado na exordial fora retirado pelo site do SPC por 

empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à comprovar a 

negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar posta. 

Outrossim, a despeito da preliminar aventada também pela reclamada de 

que o documento acostado pelo autor para comprovar sua residência é 

fraudado, tal é totalmente descabida, conquanto junte aos autos laudo 

técnico produzido unilateralmente, não havendo sequer indícios de 

eventual fraude, sendo o documento existente no feito hábil a comprovar o 

endereço do autor, motivo pelo qual REPILO a preliminar. Alfim, a 

reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, consubstanciada no 

fato de que o comprovante de endereço constante nos autos não estar 

em nome do requerente. Pois bem. Em que pese a nobre titânica tese 

aduzida pela reclamada, tal não merece acolhimento. Explico. Embora de 

fato o comprovante de endereço aportado aos autos constar nome 

estranho a presente lide, existem no feito outros elementos contundentes 

a confirmar que o reclamante possui residência fixa na Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia alegada medida 

extremamente formalista e burocrático, indo totalmente contra os princípios 

basilares do Juizado Especial e do Código de Processo Civil, além dos 

princípios norteadores da Constituição Federal, tais como o acesso à 

justiça, celeridade processual, e instrumentalidade das formas. Ademais, o 

art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das informações essências ao 

pedido do reclamante, deixando clarividente que é apenas imprescindível a 

indicação, e não traz qualquer formalidade de como tais dados deverão 

ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 14. O processo instaurar-se-á 

com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 

1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o 

nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os 

fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Dessa feita, 

REJEITO a preliminar aventada, passando ao julgamento do mérito. 

Adentrando ao meritum causae, 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 0311028641, no valor de R$ 151,40 (cento e 

cinquenta e um reais e quarenta centavos), conforme extrato de id nº 

11852486, 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 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 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 
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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 13/07/2017, pelo contrato nº 

019638071000054EC, inserido pelo BANCO BRADESCO S.A, no valor de 

R$ 140,99 (cento e quarenta reais e noventa e nove centavos). 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. 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 ao contrato registrado sob nº 0311028641, no valor de 

R$ 151,40 (cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos), 

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 ré em custas e despesas processuais, bem como 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, 26 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010065-09.2017.8.11.0011. REQUERENTE: RAFAEL CAMILO GUERRA 

REQUERIDO: BRITANIA ELETRONICOS S.A., CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Vistos em correição. Os autos vieram conclusos para 

análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 13854211. 

Instado, o exequente apresentou manifestação em ID 16289763, admitindo 

que realmente o valor dos danos materiais já foram adimplidos, razão pela 

qual pugna pela extinção do feito ante o adimplemento da obrigação. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA, embora dispensável, nos termos do artigo 38, 
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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 a própria parte impugnada admitiu já ter recebido o valor fixado a 

título de danos materiais e requereu a extinção do feito ante a satisfação 

das obrigações. Diante do exposto, desnecessárias maiores delongas, 

ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença oposta e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos do art. 924, II 

c/c 925, ambos do CPC. SEM custas. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. 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: 1000647-35.2018.8.11.0011
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000647-35.2018.8.11.0011. REQUERENTE: UELITA DE PAULA CAMPOS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Autos n.º 1000647-35.2018.8.11.0011 Vistos em Correição. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Fundamento e Decido 

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da requerida CDC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A tenho que não merece acolhida, eis 

que a mencionada empresa funcionou como intermediadora da aquisição 

das passagens, razão pela qual figura como legítima para responder à 

presente lide, ante a solidariedade entre integrantes da cadeia de 

fornecimento de serviços. Nesse sentido: Hoje se entende que, justamente 

pela necessidade de se utilizar serviços e produtos de terceiros, há uma 

solidariedade necessária e legal entre todos os partícipes do ciclo de 

produção que geraram o dano (RIZZATTO NUNES, 2010, p. 289). Não 

adianta, portanto, as agências se valerem da chamada cláusula de 

intermediação, na qual a agência diz não ser responsável pelos serviços 

prestados pelos terceiros, fornecedores dos serviços incluídos no pacote 

(GUIMARÃES, 2010, p. 317). São nulas de pleno direito as disposições 

contratuais que “impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade 

do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços, 

ou impliquem renúncia ou disposição de direitos”, conforme estabelece o 

inciso I do rol de cláusulas abusivas do art. 51 do CDC (BRASIL, 2007). De 

acordo com Bessa (2009, cap. 11, p. 297), a vedação de cláusula 

limitando ou excluindo o dever de indenizar nas relações de consumo, 

decorre, naturalmente do fato de as normas do CDC serem de ordem 

pública e interesse social e, portanto, inafastáveis por disposição 

contratual.[1] 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 solicitou o 

reagendamento da viagem em data anterior à prevista para embarque. Em 

contrapartida, a requerida sustenta que apenas intermediou a compra das 

passagens entre a requerente e a empresa aérea, razão pela qual o 

reembolso deve ser feito diretamente pela companhia aérea. A 

responsabilidade da requerida em referidos casos, já foi firmada logo 

acima em sede de preliminar, razão pela qual desnecessárias maiores 

delongas a respeito. 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 apenas ter 

intermediado a aquisição das passagens. A cobrança de taxa de 

remarcação, apesar de admitida no ordenamento jurídico brasileiro, é 

cediço que não pode representar valor exorbitante, sob pena de 

configurar prática abusiva. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. Ação 

indenizatória. Taxa de remarcação de voo. Relação de consumo. Autor 

perdeu voo internacional de volta ao Rio de Janeiro. Empresa aérea ré que 

cobrou tarifa de remarcação do voo equivalente a quase o mesmo valor 

do preço pago pela passagem. Sentença de improcedência. Insurgência 

da parte autora. Não está em jogo quem deu causa à perda do voo, mas a 

existência de prática abusiva na cobrança de taxa de remarcação. 

Evidente prática abusiva que impõe ao consumidor desvantagem 

manifestamente excessiva na forma do art. 39, V, do CDC. ANAC 

(Agência Nacional de Aviação Civil) permite cobrança de taxa de 

remarcação em percentual de 10% da tarifa já paga, devendo ser somada 

à diferença do valor da passagem entre o momento da compra e o da 

remarcação. Restituição que deve ser realizada descontando-se apenas a 

multa d e10%, pois inexiste prova da diferença de preços. Impossibilidade 

de restituição em dobro por ausência de má-fé, já que a cobrança de taxa 

de remarcação é legitimada pela ordem jurídica. Sentença que se reforma. 

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJRJ,  Apl 

0198152-30.2016.8.19.0001, 3ª Câmara Cível, Relator Peterson Barroso 

Simão, j. 06/06/2018) RECURSO INOMINADO. INDENIZA~]AO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE 

EMBARQUE. COBRANÇA DE TAXA PARA REMARCAÇÃO DO TRECHO 

LONDRINA ? SÃO PAULO QUE CORRESPONDE A QUASE TOTALIDADE 

DO VALOR PAGO PELA VIAGEM INTERNACIONAL. IDA E VOLTA 

LONDRINA? LONDRES/INGLATERRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (TJPR, RI 

0000350-41.2014.8.16.0045, 1ª Turma Recursal, Relator Leo Henrique 

Furtado Araújo, j. 12/08/2015) O Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 39, prevê que: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento 

de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, 

bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; II - recusar atendimento 

às demandas dos consumidores, na exata medida de suas 

disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e 

costumes; III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, 

qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; IV - prevalecer-se da 

fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 

conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou 

serviços; V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e 

autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de 

práticas anteriores entre as partes; VII - repassar informação 

depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de 

seus direitos; In casu, verifico que a cobrança da taxa de remarcação da 

viagem da autora no importe de R$ 824,58 (oitocentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta e oito centavos) representa quase 70% (setenta por 

cento) do valor inicialmente cobrado pelas passagens, representando, 

indubitavelmente vantagem manifestamente excessiva. Igualmente, a 

conduta de não proceder ao abatimento do valor na compra de nova 

passagem, apenas disponibilizando crédito para futuras viagens, sem 

sombra de dúvidas é exigência que afronta os ditames consumeristas, eis 

que a previsão legal é que o consumidor pode, a sua escolha, exigir 
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alternativamente: I - a substituição do produto por outro da mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço[2]. 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 foi cobrada por valores excessivos para remarcar viagem 

importante para tratamento de saúde de sua filha e diante da exigência de 

valores muito superiores ao anteriormente pagos foi compelida a adquirir 

novos bilhetes de passagem para pagar preço inferior, bem como a 

requerida se recusou a efetuar a devolução dos valores cobrados pelas 

passagens canceladas, disponibilizando apenas crédito para futuras 

viagens 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. 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. 

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. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à autor, no valor de R$ 2.473,74 (dois mil quatrocentos e 

setenta e três reais e setenta e quatro centavos), 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 e devolução dos valores referentes às passagens 

canceladas de R$ 1.205,96 (um mil duzentos e cinco reais e noventa e 

seis centavos) devidamente corrigidos, atualizados e abatida a multa 

prevista contratualmente. 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, 26 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] OLIVEIRA, Tassiana Moura de 

Oliveira. “A responsabilidade solidária das agências de viagem nas 

relações de consumo: uma análise sob a ótica da Lei geral do Turismo e 

do CDC”. Disponível em http:// www.ambito-juridico.com.br/site/?

artigo_id=9696&n_link=revista_artigos_leitura&revista_caderno=10 [2] Art. 

18, §1º, do CDC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-84.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO FABRICIO BORTOLAIA CARMONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 375 de 590



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000452-84.2017.8.11.0011. REQUERENTE: STENIO FABRICIO 

BORTOLAIA CARMONA REQUERIDO: AYMORE, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – 

rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora tenha de 

fato relação jurídica com a demandada, tivera seu nome negativado em 

razão de fatura devidamente paga, o que resultou na indevida manutenção 

de seu nome no cadastro de inadimplentes. 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. 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 

em um dia o pagamento da parcela, entrou em contato com a parte 

reclamada solicitando novo boleto para pagamento e quitara a fatura no 

dia subsequente, sendo certo que mesmo assim seu nome foi negativado 

no cadastro dos inadimplentes e mantido mesmo após enviado 

comprovante de pagamento, sob o argumento de que o banco necessitava 

de tempo para analisar o comprovante. 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 

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, sendo compelido a efetuar o pagamento 

novamente. 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 
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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$ 3.000,00 (três 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$ 

3.000,00 (três 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 e repetição de indébito no valor de R$ 3.136,68 (três mil, 

cento e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos) devidamente 

corrigidos e atualizados. 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, 30 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001344-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AFONCIO ALQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/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 sustenta que embora tenha relação 

jurídica com a reclamada, a partir do dia 18/06/2018 a demandada deixou 

de prestar seu serviços corretamente, tendo em vista a ausência de sinal 

para ligação e uso de internet por aproximadamente 28 (vinte e oito) dias, 

razão pela qual requer indenização por danos morais. 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). No que tange à 

preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de 

prova pericial, verifico que não merece próspero, eis que com os outros 

elementos de prova constantes dos autos é possível a análise do mérito 

causae. No mais, 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 
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responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial e ratificados na impugnação à contestação depreendem-se dos 

autos que não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, visto que 

não se desincumbiu do encargo de provar que os serviços da reclamada 

foram prestados com falha. Muito pelo contrário, conforme aduzido pela 

reclamada em sede de contestação, volvendo o olhar aos relatórios de 

ligações feitos pela reclamante, constatou-se que a autora realizou 

normalmente ligações e demais serviços entre o período de 18/06/2018 a 

15/07/2018. Assim, clarividente que a cobrança efetivada pela demandada 

é perfeitamente cabível e legítima, porquanto estar apenas exercendo seu 

regular direito ao cobrar serviços devidamente prestados, considerando 

que, a autora efetuou ligações, para diferentes números, devendo assim 

pagar pelo serviço utilizado, além de demonstrar que prestou o serviço 

corretamente, inexistindo qualquer prova da falha alegada pela autora. 

Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do fato constitutivo do 

direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, sendo certo que, 

in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito do autor, uma 

vez que ausente a falha na prestação do serviço. Assim, completamente 

ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela reclamante, 

devendo a presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE INTERNET. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O CANCELAMENTO DO 

SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS A 

ALEGADA EXTINÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005300892, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 24/03/2015)..” “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMBO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO. 

FATURAS COM VALORES PROPORCIONAIS À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 1ª 

Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do Paraná, por 

unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 

exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0013991-92.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Fernanda Bernert Michelin 

- - J. 07.07.2015)” “CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA E 

INTERNET MÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, APÓS 

CANCELAMENTO. COMPROVADA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 

ANTES DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, SENDO DEVIDA A 

CONTRAPRESTAÇÃO PELO USUÁRIO. EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE 

INADIMPLÊNCIA, A INSCRIÇÃO NEGATIVA TRADUZ EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO POR PARTE DA OPERADORA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003850526, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 23/05/2013)” Desse modo, não obstante a inversão 

do ônus da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da 

pretensão do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, 

impondo a improcedência da demanda. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, 

I do Código de Processo Civil, revogando a liminar alhures deferida. 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, 26 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: 8011070-76.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO BARBIZANI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICANAS.COM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

ANNAVERA AURESCO ATTILIO OAB - MT0007988A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT0012564A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

ROSMERI VALDUGA OAB - MT0011550A (ADVOGADO(A))

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0010212A 

(ADVOGADO(A))

 

Visto em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 16660151, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 26 de 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: 1000123-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS VASCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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))

 

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$ 43,68 (quarenta e três reais e sessenta e oito 

centavos), registrado pelo contrato nº 0257524584, de modo que requer a 

declaração de inexistência do referido débito, bem como indenização por 

danos morais. Tutela antecipada. 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). De pronto, em que pese à 

alegativa da requerida de que seria indispensável a juntada de 

negativação original pela autora, tal não merece próspera, visto que o 

documento encartado na exordial fora retirado pelo site do SPC por 

empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à comprovar a 

negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar posta. 

Adentrando ao meritum causae, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 378 de 590



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 0257524584, no valor de R$ 43,68 (quarenta e três 

reais e sessenta e oito centavos), consoante extrato juntado em id nº 

11854085, 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 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 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. Por derradeiro, embora o requerido afirme que havendo 

fraude, não concorrera para a sua concretização, tal não o exime da 

responsabilidade, pois depositar no consumidor a responsabilidade por 

vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, 

tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por falha dos terceiros. 

In casu, a inexistência de débito restou comprovada nos autos, 

considerando que a parte nunca contratou com a requerida, ficando 

clarividente que tal fora celebrado mediante fraude praticada por terceiros 

e, neste caso, a fraude, ao integrar o risco da atividade comercial, 

caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica 

para configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de 

terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, da Lei 8.078/90 - o Código de Defesa 

do Consumidor, tal como pleiteia a reclamada. Acerca do caso fortuito, sua 

previsão legal encontra-se insculpida no art. 393, parágrafo único, do 

Código Civil, ao passo que a excludente de responsabilidade por ato de 

terceiros está prevista no art. 14, § 3º, II, da Lei 8.078/90, vejamos: “Art. 

393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito 

ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior 

verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou 

impedir.” “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: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” No presente 

feito, verifica-se que se trata de fortuito interno, o qual não enseja a 

excludente de responsabilidade da requerida, conforme já dito alhures, 

uma vez que deveria ter agido com prudência ao celebrar contratos 

apenas mediante apresentação de dados pessoais da parte, sem 

confirmar se de fato era ela a contratante, atuando ao seu próprio risco 

comercial. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS 

MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CELEBRADO MEDIANTE 

FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com 

o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Cuidam os presentes autos 

de pedido declaratório de inexistência de débito, cumulado com 

indenização por danos morais, ao fundamento de que o recorrido possui 

uma linha telefônica administrada pela recorrente (84**-**17), cujos 

valores nunca superavam os R$ 60,00 (sessenta reais) mensais, contudo, 

foi-lhe enviada fatura relativa a outro número (85**-**33), no valor de R$ 

10.841,03 (dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e três centavos), 

sendo que, segundo afirma, jamais firmou contrato relativo a tal linha. Em 

face da dívida, os serviços relativos à sua linha (84**-**17) foram 

suspensos e seu nome negativado. Assim, pleiteia o restabelecimento da 

linha afeta ao nº 84**-**17, declaração de inexistência de débito relativo ao 

nº 85**-*33, restituição em dobro de quantia paga, retirada de seu nome do 

cadastro de inadimplentes e reparação por danos morais. 3. Entendo 

assistir razão apenas em parte à recorrente. Quanto à inexistência de 

débito, a prova carreada aos autos indica, claramente, que o contrato 

relativo à linha de telefonia móvel nº 85**-**33 foi celebrado mediante 

fraude praticada por terceiros e, neste caso, a fraude, ao integrar o risco 

da atividade comercial, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não 

possui habilidade técnica para configurar a excludente de 

responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, da 

Lei 8.078/90 - o Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, a 

fraude gerou a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastros 

restritivos de crédito (fls. 29 e 31), devendo este ser indenizado pelos 

danos advindos da falha dos serviços prestados pela recorrente, nos 

termos dos artigos 14, § 1º, e 17 da Lei 8.078/90. 4. É presumível a 

ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade, notadamente a honra 

e a dignidade, em razão de indevida inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito. Não há necessidade, neste caso, de demonstrar o dano moral, 

pois é decorrente do ilícito já demonstrado. 5. A fixação do valor a título de 

dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, 

tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao 

enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. 

Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à 

dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às 

condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva 

do dano moral. Destaco que a jurisprudência tem se posicionado fixando 

em valores que variam entre R$ 2.000,00 (Acórdão n.675149, 

20110112106052ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Julgamento: 30/04/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. 

Pág.: 263) e R$ 8.000,00 (Resp 740968, STJ). Considerando tais 

parâmetros e a gravidade da conduta no caso concreto, entendo 

necessária a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

6. Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, que: "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável." No presente caso, embora tenha ocorrido a cobrança 
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indevida, não houve o pagamento para justificar a devolução, muito 

menos, em dobro e, neste caso, deve ser afastada a condenação pela 

cobrança indevida. 7. Assim, conheço do recurso e dou provimento, em 

parte, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de 

restituição do valor corresponde à cobrança indevida, eis que não houve 

o pagamento, bem como para reduzir o valor da indenização por danos 

morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da 

sentença. 8. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).(TJ-DF 

- Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140310184749 DF 

0018474-53.2014.8.07.0003, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE : 19/11/2014 

. Pág.: 418, Julgamento 18 de Novembro de 2014, Relator ANTÔNIO 

FERNANDES DA LUZ)” 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 10/03/2016, inserido pelo TELEFÔNICA 

BRASIL S/A/MÓVEL, no valor de R$ 372,15 (trezentos e setenta e dois 

reais e quinze centavos). 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 DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 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. Por todo o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, confirmando a tutela, o 
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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 ao contrato registrado sob nº 0257524584, no valor de 

R$ 43,68 (quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), 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, 26 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000570-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/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 SENTENÇA Processo: 

1000570-26.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SUELENE DA SILVA 

REQUERIDO: OI 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. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. 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). 

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. Não obstante os argumentos lançados na exordial, 

depreende-se dos autos que a requerente que não logrou em demonstrar 

o fato constitutivo de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova 

deferido em seu favor. Por outro lado, a requerida juntou áudio em que a 

requerente confessa que deixou de pagar os valores em razão de não ter 

conseguido efetuar a transferência da linha para sua nova residência, 

fatos esses confirmados por sua irmã, a qual inclusive confirmou o 

endereço que a requerida possuía da autora e o nome da mãe desta, 

razão pela qual, tenho que a reclamada logrou comprovar fato extintivo do 

direito alegado na exordial. Assim, clarividente que a negativação enviada 

pela demandada é perfeitamente cabível e legítima, porquanto estar 

apenas exercendo seu regular direito ao cobrar parcela atrasada. Vê-se, 

pois, que caberia à autora a comprovação do fato constitutivo do direito 

alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, sendo certo que, in casu, 

a reclamada demonstrou fato extintivo do direito do autor, uma vez que 

totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, completamente ausente de 

plausibilidade os argumentos lançados pela reclamante, devendo a 

presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Ademais, compulsando exaustivamente os 

autos, verifica-se que a autora ingressou com a presente actio negando a 

existência de contrato com a requerida, mesmo tendo a linha há vários 

anos, ou seja, detinha consciência dos débitos que seriam gerados em 

seu nome, estando patente ao meu ver a litigância de má fé por parte da 

autora, nos moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, senão, vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 

(...) II - alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância de má-fé, 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de deveres 

éticos do devido processo legal. Vejamos: “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 
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da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da 

boa-fé no domínio do processo”. No mesmo sentido, são os seguintes 

arestos do Superior Tribunal de Justiça quando verificada a litigância de 

má-fé pela 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). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar alhures deferida, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. CONDENO o requerente 

SUELENE DA SILVA ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. CONDENO a autora, ainda, ao 

pagamento de 1% (um por cento) do valor da demanda, pela 

caracterização de litigância de má-fé, na presente demanda. 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, 23 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: 1000379-15.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIONE CAETANO VALENTE (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))

 

Vistos em Correição. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

12887296 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Tendo em vista que a autora já 

informou o descumprimento pela demandada, VOLVAM-ME conclusos com 

o trânsito em julgado. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 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: 1000380-97.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SOARES (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))

 

Vistos em Correição. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

12893115 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 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: 1000066-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA NAIARA SANTOS 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))

 

segue anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS VASCAO (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))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Tutela deferida. Citada a parte requerida, postulou pela 

improcedência do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a 

assinatura da reclamante, o que comprovaria a existência de relação 

jurídica. Instada, a autora requereu a procedência do feito, uma vez que 

não reconhece o contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto 

relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerida sustenta ter o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência 

do crédito cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção 

dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar 
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os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular 

de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 23 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: 1000163-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ETE DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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 em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora sustenta que, embora nunca tenha tido 

qualquer relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por 

débito inexistente no valor de R$ 103,86 (cento e três reais e oitenta e seis 

centavos), registrado pelo contrato nº 0229445645, de modo que requer a 

declaração de inexistência do referido débito, bem como indenização por 

danos morais. Tutela antecipada. 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). De pronto, em que pese à 

alegativa da requerida de que seria indispensável a juntada de 

negativação original pela autora, tal não merece próspera, visto que o 

documento encartado na exordial fora retirado pelo site do SPC por 

empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à comprovar a 

negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar posta. Em 

seguida, a reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, 

consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço constante 

nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. Em que pese a 

nobre titânica tese aduzida pela reclamada, tal não merece acolhimento. 

Explico. Embora de fato o comprovante de endereço aportado aos autos 

constar nome estranho a presente lide, existem no feito outros elementos 

contundentes a confirmar que o reclamante possui residência fixa na 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia 

alegada medida extremamente formalista e burocrático, indo totalmente 

contra os princípios basilares do Juizado Especial e do Código de 

Processo Civil, além dos princípios norteadores da Constituição Federal, 

tais como o acesso à justiça, celeridade processual, e instrumentalidade 

das formas. Ademais, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das 

informações essências ao pedido do reclamante, deixando clarividente 

que é apenas imprescindível a indicação, e não traz qualquer formalidade 

de como tais dados deverão ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 

14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou 

oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das 

partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu 

valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar aventada, passando ao 

julgamento do mérito. 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 0229445645, no valor de R$ 103,86 (cento e três 

reais e oitenta e seis centavos), consoante extrato juntado em id nº 

11961436, mesmo inexistindo qualquer relação jurídica com a demandada, 

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 que divergem do valor da negativação em 

voga com vencimento inclusive posterior, 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 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 
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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. Registre-se que, embora a parte reclamada aduza a 

aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é aplicável ao caso, posto 

que inexistem demais negativações além da discutida no presente feito, 

ensejando as devidas reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO 

PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. 

SÚMULA Nº 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO 

CONDUZ À REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação 

de fazer, exigível por ocasião da propositura da demanda e assim 

reconhecida por decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto 

decisório, mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo 

jurisdicional permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id nº 

11961436), não havendo prova, a despeito das alegações do requerido, 

de negativizações anteriores. 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).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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 
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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 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 0229445645, no valor de R$ 103,86 (cento e três reais e oitenta e 

seis centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 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$ 168,53 (cento e sessenta e oito reais e 

cinquenta e três centavos), registrado pelo contrato nº 0224838886, 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. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). De pronto, a reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, 

consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço constante 

nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. Em que pese a 

nobre titânica tese aduzida pela reclamada, tal não merece acolhimento. 

Explico. Embora de fato o comprovante de endereço aportado aos autos 

constar nome estranho a presente lide, existem no feito outros elementos 

contundentes a confirmar que o reclamante possui residência fixa na 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia 

alegada medida extremamente formalista e burocrático, indo totalmente 

contra os princípios basilares do Juizado Especial e do Código de 

Processo Civil, além dos princípios norteadores da Constituição Federal, 

tais como o acesso à justiça, celeridade processual, e instrumentalidade 

das formas. Ademais, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das 

informações essências ao pedido do reclamante, deixando clarividente 

que é apenas imprescindível a indicação, e não traz qualquer formalidade 

de como tais dados deverão ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 

14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou 

oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das 

partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu 

valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar aventada, passando ao 

julgamento do mérito. 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 0224838886, no valor de R$ 168,53 (cento e 

sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), consoante extrato 

juntado em id nº 13131031, 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 

que somadas chegam ao valor de R$ 210,81 (duzentos e dez reais e 

oitenta e um centavos) com vencimento inclusive posterior, 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 MORAIS. PROVA 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO 
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FINANCEIRA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE 

INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, 

POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso provido. Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no 

mérito, julgar provido, nos exatos termos do voto” (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 -Umuarama - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 14.09.2015). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode considerar 

como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio sistema, 

pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, cabendo-lhe 

trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do presente 

feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em 

relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 13131031). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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 
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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 

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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 0224838886, no valor de R$ 168,53 

(cento e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 
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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$ 112,11 (cento e doze reais e onze 

centavos), registrado pelo contrato nº 0304052863, 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. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 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 
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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 0304052863, no valor de R$ 112,11 (cento e doze reais e onze 

centavos), consoante extrato juntado em id nº 12987272, 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 com valores e vencimento inclusive 

posterior, 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 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 10/10/2017, pelo contrato nº 

0304052863, inserido pelo MARCIA ALVES RIBEIRO, no valor de R$ 

156,00 (cento e cinquenta e seis 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 
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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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para DECLARAR INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 0224838886, no valor de R$ 168,53 (cento e sessenta e oito reais 

e cinquenta e três centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado, 

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, 30 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010035-08.2016.8.11.0011. REQUERENTE: BENEDITO LUIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: OI 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. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. 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). 

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 de serviços de internet, consoante se observa dos 

documentos acostados na inicial. Em contrapartida, a requerida sustenta 

que houve a contratação dos serviços impugnados, 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 meras alegações de legitimidade da cobrança. Nesse sentido: 

“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. 
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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)” A mera juntada de 

telas do sistema da requerida se trata de prova unilateral que não tem o 

condão de retirar o ônus da requerida, pois incumbia à mesma a 

comprovação de que a multa cobrada era devida, devendo anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança de valores 

acima do alegado pelo autor se mostra indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Quanto ao 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 o 

autor foi cobrado por diversos meses por serviços não contratados. 

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).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida OI S/A 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora 

BENEDITO LUIZ DE SOUZA, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 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, bem como para DETERMINAR o 

cancelamento da linha telefônica por ausência de interesse do requerente 

em continuar usufruindo de referidos serviços da requerida. Ainda, 

DECLARO indevida a cobrança pelos serviços de internet não 

contratados, devendo o requerido tomar as providências cabíveis para 

cancelamento de referidos valores. 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 e 55 da Lei 9.099/95. 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, 30 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001141-94.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ISABEL DE SOUZA NUNES 

REQUERIDO: OI 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. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 
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proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. 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). 

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 

estar sendo cobrada por linhas telefônicas que afirma não ter contratado. 

Em contrapartida, a requerida sustenta que sempre agiu de boa-fé e se 

não foi a requerente quem contratou, foi terceiro que se utilizou dos 

documentos pessoais da mesma, razão pela qual alega inexistir dever de 

indenizar, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de 

corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia, qual seja, de comprovar ter a autora contratado 

efetivamente o serviço que está sendo cobrado, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente. Há que se consignar ainda 

que a responsabilidade da requerida decorre do fato desta não tomar as 

cautelas necessárias para evitar que este tipo de fraude ocorra. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação 

declaratória de nulidade de débito c.c indenização por danos morais. 

Prestação de serviços. Pagamento demonstrado pela parte autora, porém, 

valores que foram processados em nome de terceiro. Alegação de fraude 

praticada por terceiros que não exime a ré, como fornecedora, do 

cumprimento contratual. Honorários advocatícios majorados nos termos do 

artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida”. 

(TJSP, AC 10362667820148260001, 33ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Mario A. Silveira, j. 03/04/2018) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS NO 

BENEFÍCIO DE APOSETNADORIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA 

POR TERCEIROS E DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL PELA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DESCABIMENTO – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VERBA HONORÁRIA 

DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO DESPROVIDO. Ante a ausência de comprovação da existência 

de relação jurídica entre as partes litigantes, correta a decisão que 

condenou a Instituição Financeira ao ressarcimento pelos danos 

ocorridos, diante dos descontos indevidos no benefício previdenciário da 

autora. Deve ser mantido o percentual referente à verba honorária, 

quando a fixação encontra-se dentro dos parâmetros legais (Artigo 20, 

§3º do CPC/1973).” (TJMT, Ap 89198/2016, 1ª Câmara Cível, Relator 

Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 08/11/2016) “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RESPONSABILIDADE DIANTE DO CONSUMIDOR INOCENTE. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Não havendo prova do contrato celebrado pela autora, que 

sequer era cliente das Lojas Renner, cabem danos morais, já que inscrito 

indevidamente em banco de dados de inadimplentes, configurando-se 

nexo causal. 2. É cediço que do indevido cadastramento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos de crédito, decorrem os danos morais in re 

ipsa, os quais são excepcionalmente presumidos, ou seja, independem da 

comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima. 3. Quantum 

indenizatório reduzido para R$ 1.500,00, considerando o ingresso de 

outras ações com o mesmo objeto, cuja discussão se encontra pendente 

de julgamento”. (TJRS, RI 71003512076, 3ª Turma Recursal Cível, Relator 

Adriana da Silva Ribeiro, j. 14/06/2012) A atitude do requerido narrado no 

presente feito encontra-se elencado no Código de Defesa do Consumidor 

como prática abusiva, senão vejamos: Art. 39. É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) III - enviar ou 

entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou 

fornecer qualquer serviço; Desta feita, restou devidamente demonstrada a 

falha na prestação de serviço ao ter a requerida instalado outro número 

de telefone em nome da requerente, sem sua prévia solicitação e/ou 

anuência, bem como por não ter resolvido o problema narrado nas 

diversas reclamações feitas na via administrativa. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. Hipótese em que, não 

demonstrada prova da contratação do serviço pela ré e comprovados os 

descontos efetuados na fatura do cartão de crédito do consumidor, resta 

caracterizada a cobrança indevida e impositiva a repetição dos valores 

pagos indevidamente. Todavia, inobstante o incômodo pelos descontos, tal 

situação não ultrapassa o mero dissabor, não cabendo, sob fundamento 

em tal circunstância, a condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais. Em tais casos, é necessária a produção de prova cabal da 

existência dos danos morais, que não se presumem a partir da própria 

cobrança de serviço não contratado. Inexistência de inscrição indevida 

nos cadastros restritivos de crédito. Sucumbência mantida. Arbitramento 

de honorários advocatícios, em favor dos procuradores da parte ré, na 

fase recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, AC 70076228758, 10ª Câmara Cível, Relator 

Catarina Rita Krieger Martins, j. 01/03/2018) 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. 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. É certo, contudo, que o valor da 
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indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela antecipada alhures deferida, para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE os débitos 

discutidos nesta ação, eis que oriundo de serviço não contratados, 

devendo o requerido tomar as providências cabíveis para cancelamento 

de referidos valores. 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, 30 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000971-25.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDERLANGIA MARIA DA 

SILVA BARBOSA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos 

em correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da 

Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre 

destacar que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da 

lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, 

nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, 

quando: I- não houver necessidade de produção de outras provas;”. 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). Em que pese o pleito de 

desistência formulado em ID 16402039, indefiro, uma vez que o Enunciado 

90 do Fonaje é claro no sentido de que a desistência sem anuência do 

reclamado só é possível caso não houver indícios de litigância de má-fé ou 

lide temerária, o que restou claro nos presentes autos, conforme passo a 

decidir. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 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. Não obstante os argumentos lançados na exordial e 

ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos autos que a 

requerente que não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor. 

Enquanto a requerida logrou comprovar que efetivou a entrega de coleção 

de livros na residência da autora, contando inclusive sua assinatura como 

recebedora. Além disso, verifico que a autora não justificou o porque de 

referido produtos estarem em seu nome, quando afirmou na inicial não ter 

conhecimento da origem do débito, razão pela qual, presume-se 

verdadeira as alegações da reclamada, que logrou comprovar fato 

extintivo do direito alegado na exordial. Assim, clarividente que a 

negativação enviada pela demandada é perfeitamente cabível e legítima, 

porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar parcela 

atrasada. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do fato 

constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, 

completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela 

reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 
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VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda e procedência do pedido contraposto. 

Ademais, compulsando exaustivamente os autos, verifica-se que a autora 

ingressou com a presente actio mesmo sabendo da aquisição dos 

produtos, ou seja, detinha consciência de que o referido aviso fora 

totalmente devido, uma vez que o pagamento foi feito com mais de 20 

(vinte) dias de atraso, estando patente ao meu ver a litigância de má fé por 

parte da autora, nos moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, senão, vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância 

de má-fé, Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 

2016, p. 97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de 

deveres éticos do devido processo legal. Vejamos: “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”. No mesmo 

sentido, são os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça quando 

verificada a litigância de má-fé pela 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). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar alhures deferida, e PROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado em ID 14968276 para CONDENAR a parte 

autora EDERLANGIA MARIA DA SILVA BARBOSA ao pagamento do 

montante de R$890,00 (oitocentos e noventa reais), cuja contratação 

restou comprovada nestes autos, tudo com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. CONDENO a requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

CONDENO a autora, ainda, ao pagamento de 1% (um por cento) do valor 

da demanda, pela caracterização de litigância de má-fé, na presente 

demanda. 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, 23 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$ 120,51 (cento e vinte reais e cinquenta e 

um centavos), registrado pelo contrato nº 2129308582, de modo que 

requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. Tutela 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). De pronto, em que 

pese à alegativa da requerida de que seria indispensável a juntada de 

negativação original pela autora, tal não merece próspera, visto que o 

documento encartado na exordial fora retirado pelo site do SPC por 

empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à comprovar a 

negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar posta. Em 

seguida, a reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, 

consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço constante 

nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. Em que pese a 

nobre titânica tese aduzida pela reclamada, tal não merece acolhimento. 

Explico. Embora de fato o comprovante de endereço aportado aos autos 

constar nome estranho a presente lide, existem no feito outros elementos 

contundentes a confirmar que o reclamante possui residência fixa na 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia 

alegada medida extremamente formalista e burocrático, indo totalmente 

contra os princípios basilares do Juizado Especial e do Código de 

Processo Civil, além dos princípios norteadores da Constituição Federal, 

tais como o acesso à justiça, celeridade processual, e instrumentalidade 

das formas. Ademais, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das 

informações essências ao pedido do reclamante, deixando clarividente 

que é apenas imprescindível a indicação, e não traz qualquer formalidade 

de como tais dados deverão ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 

14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou 

oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das 

partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu 

valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar aventada, passando ao 

julgamento do mérito. 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 
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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 2129308582, no valor de R$ 120,51 (cento e vinte 

reais e cinquenta e um centavos), consoante extrato juntado em id nº 

12309353, 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 Fatura no valor de R$ 40,71 

(quarenta reais e setenta e um 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 MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 12309353). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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 
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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). 

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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 2129308582, no valor de R$ 120,51 

(cento e vinte reais e cinquenta e um centavos), devendo a Secretaria da 

Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do 

mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 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: 1000453-69.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000453-69.2017.8.11.0011. REQUERENTE: OTAVIO ALCIDES SANTOS 

DE CASTRO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida 

sustenta ter o autor assinado proposta de abertura de conta de depósito e 

adesão a produtos e serviços. Para comprovar os fatos arguidos, a 

empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de confissão de 

dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as alegações da 

autora, entendo necessária a realização da prova pericial a fim de se 

verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão de dívida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 395 de 590



pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 23 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: 1000599-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

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$ 107,77 (cento e sete reais e setenta e 

sete centavos), registrado pelo contrato nº 0201762069, de modo que 

requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. 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). De pronto, no que se refere a preliminar de prescrição aduzida 

pelo reclamado, tal não merece acolhimento. Explico. A despeito de alegar 

que o prazo aplicável ao caso seria o de 03 (três) anos previsto no art. 

206, do Código Civil, tal não é o caso dos autos, conquanto será aplicado 

o prazo previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor (05 

anos), tendo em vista que o dano fora decorrente de falha na prestação 

de serviço, conforme disposto no art. 14, do CDC, o que enseja a plicação 

do referido prazo. Vejamos: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. SEÇÃO II Da 

Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço. 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.” Ora, basta volver o olhar aos 

dispositivos legais encimados para extrair que por uma falha na prestação 

do serviço da demandada o nome da autora fora inserido no rol de 

inadimplentes, ou seja, serviço falho, conforme redação do art. 14, do 

CDC. Assim, considerando que o prazo prescricional é de 06 (cinco) anos, 

e, que não transcorrera tal lapso, REJEITO a preliminar de prescrição. 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 0201762069, no valor de R$ 107,77 (cento e sete reais e setenta e 

sete centavos), consoante extrato juntado em id nº 13355751, 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 com valores e vencimentos 

diversos da negativação, 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 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 
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quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 13355751). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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$ 3.000,00 (três mil reais). 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 
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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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 0201762069, no valor de R$ 107,77 

(cento e sete reais e setenta e sete centavos), devendo a Secretaria da 

Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do 

mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 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 Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de 

confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 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: 1000851-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON RODRIGUES 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))

 

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$ 186,36 (cento e oitenta e seis reais e 

trinta e seis centavos), registrado pelo contrato nº 0270579287, de modo 

que requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. 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, considerando que se cuida de relação de consumo e 

presentes os requisitos legais, não merece guarida a preliminar ventilada 
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pelo requerido. 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 0270579287, no valor de R$ 186,36 (cento e oitenta e 

seis reais e trinta e seis centavos), consoante extrato juntado em id nº 

13355751, 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 relatórios de ligações em tese 

feitas pela autora, 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 MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 13983231). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 
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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$ 3.000,00 (três mil reais). 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 

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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 0270579287, no valor de R$ 186,36 

(cento e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 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: 1000874-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CAETANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência do crédito 

cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar os fatos 

arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular de 

confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 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: 1000919-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO SILVA DE 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:

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 sustenta que, embora não tenha 

qualquer relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por 

débito inexistente no valor de R$ 101,26 (cento e um reais e vinte e seis 

centavos), registrado pelo contrato nº 0298893147, de modo que requer a 

declaração de inexistência do referido débito, bem como indenização por 

danos morais. 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).D De pronto, desacolho a alegação de não inversão do ônus da 

prova, eis que presentes os requisitos à inversão. A despeito de o 

reclamado aduzir em preliminar a incompetência do Juizado Especial diante 

da necessidade de adequação do valor da causa, o que superaria o teto 

do juizado, tal não merece guarida, porquanto o valor atribuído à 

indenização por danos morais é meramente exemplificativo, não ficando o 

juiz adstrito ao valor, ao passo que o reclamante em sua exordial fixou o 

valor no teto do juizado, não sendo necessário qualquer tipo de 

adequação. Assim, REJEITO a preliminar. Em seguida, a reclamada aduz 

preliminarmente a inépcia da inicial, consubstanciada no fato de que o 

comprovante de endereço constante nos autos não estar em nome do 

requerente. Pois bem. Em que pese a nobre titânica tese aduzida pela 

reclamada, tal não merece acolhimento. Explico. Embora de fato o 

comprovante de endereço aportado aos autos constar nome estranho a 

presente lide, existem no feito outros elementos contundentes a confirmar 

que o reclamante possui residência fixa na Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia alegada medida 

extremamente formalista e burocrático, indo totalmente contra os princípios 

basilares do Juizado Especial e do Código de Processo Civil, além dos 

princípios norteadores da Constituição Federal, tais como o acesso à 

justiça, celeridade processual, e instrumentalidade das formas. Ademais, o 

art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das informações essências ao 

pedido do reclamante, deixando clarividente que é apenas imprescindível a 

indicação, e não traz qualquer formalidade de como tais dados deverão 

ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 14. O processo instaurar-se-á 

com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 

1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o 

nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os 

fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Dessa feita, 

REJEITO a preliminar aventada, passando ao julgamento do mérito. 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 0298893147, no valor de R$ 101,26 (cento e um reais e vinte e seis 

centavos), consoante extrato juntado em id nº 14124845, 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 com valores e vencimento inclusive 

posterior, 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 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, 
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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 06/04/2017, pelo contrato nº 

0291617056, inserido pelo TELEFÔNICA BRASIL S/A MÓVEL, no valor de 

R$ 84,81 (oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos). 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. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 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 
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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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 0298893147, no valor de R$ 101,26 

(cento e um reais e vinte e seis centavos), devendo a Secretaria da Vara 

oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do 

mencionado, 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, 30 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: 1000457-09.2017.8.11.0011
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

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$ 102,73 (cento e dois reais e setenta e 

três centavos), registrado pelo contrato nº 0206611096, de modo que 

requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. 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). De pronto, em que pese à alegativa da requerida de que seria 

indispensável a juntada de negativação original pela autora, tal não merece 

próspera, visto que o documento encartado na exordial fora retirado pelo 

site do SPC por empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à 

comprovar a negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

posta. Outrossim, a despeito da preliminar aventada também pela 

reclamada de que o documento acostado pelo autor para comprovar sua 

residência é fraudado, tal é totalmente descabida, conquanto junte aos 

autos laudo técnico produzido unilateralmente, não havendo sequer 

indícios de eventual fraude, sendo o documento existente no feito hábil a 

comprovar o endereço do autor, motivo pelo qual REPILO a preliminar. 

Adentrando ao meritum causae, 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 0206611096, no valor de R$ 102,73 (cento e dois 

reais e setenta e três centavos), consoante extrato juntado em id nº 

11245293, 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 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 MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 
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morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 11245293). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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$ 3.000,00 (três mil reais). 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. 
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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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 0206611096, no valor de R$ 102,73 

(cento e dois reais e setenta e três centavos), devendo a Secretaria da 

Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do 

mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 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$ 182,07 (cento e oitenta e dois reais e 

sete centavos), registrado pelo contrato nº 0240041391, de modo que 

requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. 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. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Convém assinalar 

que o processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). De pronto, 

em que pese a alegação da requerida, em sede de preliminar, de não 

inversão do ônus da prova, não merece guarida, eis que presentes os 

requisitos legais para tanto. A despeito de o reclamado aduzir em 

preliminar a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de 

adequação do valor da causa, o que superaria o teto do juizado, tal não 

merece guarida, porquanto o valor atribuído à indenização por danos 

morais é meramente exemplificativo, não ficando o juiz adstrito ao valor, ao 

passo que o reclamante em sua exordial fixou o valor no teto do juizado, 

não sendo necessário qualquer tipo de adequação. Assim, REJEITO a 

preliminar. Em seguida, a reclamada aduz preliminarmente a inépcia da 

inicial, consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço 

constante nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. Em que 

pese a nobre titânica tese aduzida pela reclamada, tal não merece 

acolhimento. Explico. Embora de fato o comprovante de endereço aportado 

aos autos constar nome estranho a presente lide, existem no feito outros 

elementos contundentes a confirmar que o reclamante possui residência 

fixa na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da 

inépcia alegada medida extremamente formalista e burocrático, indo 

totalmente contra os princípios basilares do Juizado Especial e do Código 

de Processo Civil, além dos princípios norteadores da Constituição 

Federal, tais como o acesso à justiça, celeridade processual, e 

instrumentalidade das formas. Ademais, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, 

dispõe acerca das informações essências ao pedido do reclamante, 

deixando clarividente que é apenas imprescindível a indicação, e não traz 

qualquer formalidade de como tais dados deverão ser apresentados em 

juízo. Vejamos: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar 

aventada, passando ao julgamento do mérito. 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 0240041391, no valor de R$ 182,07 (cento e oitenta e dois reais e 

sete centavos), consoante extrato juntado em id nº 14122943, 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 
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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 relatórios de ligações em tese feitas pela 

autora, 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 MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 14122943). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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 
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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$ 3.000,00 (três mil reais). DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 0240041391, no valor de R$ 182,07 

(cento e oitenta e dois reais e sete centavos), devendo a Secretaria da 

Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do 

mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 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: 1000270-64.2018.8.11.0011
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos 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$ 96,67 (noventa e seis reais e sessenta e 

sete centavos), registrado pelo contrato nº 0284846102, 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. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). De pronto, não merece próspero a tese de inaplicabilidade da 

inversão do ônus da prova, eis que, consoante sobejamente analisado em 

sede de concessão de liminar, presentes os requisitos legais para tanto. 

No mais, conquanto a alegativa da requerida de que seria indispensável a 

juntada de negativação original pela autora, tal não merece próspera, visto 

que o documento encartado na exordial fora retirado pelo site do SPC por 

empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à comprovar a 

negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar posta. Em 

seguida, a reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, 

consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço constante 

nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. Em que pese a 

nobre titânica tese aduzida pela reclamada, tal não merece acolhimento. 

Explico. Embora de fato o comprovante de endereço aportado aos autos 

constar nome estranho a presente lide, existem no feito outros elementos 

contundentes a confirmar que o reclamante possui residência fixa na 
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Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia 

alegada medida extremamente formalista e burocrático, indo totalmente 

contra os princípios basilares do Juizado Especial e do Código de 

Processo Civil, além dos princípios norteadores da Constituição Federal, 

tais como o acesso à justiça, celeridade processual, e instrumentalidade 

das formas. Ademais, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das 

informações essências ao pedido do reclamante, deixando clarividente 

que é apenas imprescindível a indicação, e não traz qualquer formalidade 

de como tais dados deverão ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 

14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou 

oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das 

partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu 

valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar aventada, passando ao 

julgamento do mérito. 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 0284846102, no valor de R$ 96,67 (noventa e seis 

reais e sessenta e sete centavos), consoante extrato juntado em id nº 

12311573, 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 valores que destoam 

da negativação, 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 MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 12311573). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 
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grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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). 

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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 0284846102, no valor de R$ 96,67 

(noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), devendo a Secretaria 

da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência 

do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 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: 1000275-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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DAIANE JULI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 sustenta que, embora não tenha 

qualquer relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por 

débito inexistente no valor de R$ 174,10 (cento e setenta e quatro reais e 

dez centavos), registrado pelo contrato nº 0272116133, 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). De pronto, 

em que pese à alegativa da requerida de que seria indispensável a juntada 

de negativação original pela autora, tal não merece próspera, visto que o 

documento encartado na exordial fora retirado pelo site do SPC por 

empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à comprovar a 

negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar posta. 

Adentrando ao meritum causae, 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 0272116133, no valor de R$ 174,10 (cento e setenta 

e quatro reais e dez centavos), consoante extrato juntado em id nº 

12314315, 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 com valores e 

vencimento inclusive posterior, 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 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 28/11/2013, pelo contrato nº 

010409636/001216483, inserido pelo SP/BGU/MUNDIAL EDITORA, no valor 

de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco 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 
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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 

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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para DECLARAR INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 0272116133, no valor de R$ 174,10 (cento e setenta e quatro reais 

e dez centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado, 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, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000358-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA CAVALCANTE 92718205172 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora sustenta que embora tenha relação 

jurídica com a reclamada, nunca recebeu as faturas referente a sua linha 

telefônica, ficando impossibilitado de efetuar o pagamento, ao passo que 

tivera seu nome negativado em razão disso, o que fora medida indevida, 

razão porque requer indenização por danos morais. Tutela antecipada 

indeferida. 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 
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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. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial e ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos 

autos que a autora não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, 

visto que não se desincumbiu do encargo de provar não ter dado causa a 

cobrança e consequente negativação de seu nome pela reclamada. Ora, a 

despeito de ser certa falha na prestação de serviços a ausência de envio 

de fatura no endereço cadastrado pelo cliente, não é por si só fato 

suficiente em abonar o consumidor em proceder com o pagamento das 

contas, tendo em vista que as operadoras dispõe de canais de 

atendimento para concessão do código de barras, além de retirado de tal 

fatura via internet. Ainda que o consumidor seja hipossuficiente em 

relação ao fornecedor de serviços, in casu, poderia se exigir do autor o 

mínimo de conduta em ao menos tentar quitar sua contas, o que não foi o 

caso dos autos, conquanto ter se limitado em responsabilizar a 

demandada por sua inadimplência, mesmo tendo utilizado os serviços 

dessa. Assim, clarividente que a cobrança efetivada pela demandada é 

perfeitamente cabível e legítima, porquanto estar apenas exercendo seu 

regular direito ao cobrar serviços devidamente prestados, considerando 

que a própria autora confessa ter se valido da linha telefônica, devendo 

assim pagar pelo serviço consumido. Vê-se, pois, que caberia à autora a 

comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do 

ônus da prova, sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato 

extintivo do direito do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança 

efetuada. Assim, completamente ausente de plausibilidade os argumentos 

lançados pela reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE 

TELEFONIA E DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS 

APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS A ALEGADA EXTINÇÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005300892, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

24/03/2015)..” “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. COMBO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 

COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO. FATURAS COM VALORES 

PROPORCIONAIS À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA. 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Diante do 

exposto, decidem os Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0013991-92.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Fernanda 

Bernert Michelin - - J. 07.07.2015)” “CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, 

APÓS CANCELAMENTO. COMPROVADA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO 

SERVIÇO ANTES DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, SENDO DEVIDA 

A CONTRAPRESTAÇÃO PELO USUÁRIO. EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE 

INADIMPLÊNCIA, A INSCRIÇÃO NEGATIVA TRADUZ EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO POR PARTE DA OPERADORA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003850526, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 23/05/2013)” Desse modo, não obstante a inversão 

do ônus da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da 

pretensão do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, 

impondo a improcedência da demanda. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, 

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, 29 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: 1000106-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SANTANA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000106-02.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANA MARIA SANTANA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos em Correição. Verifico 

que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. 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, 30 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE DA SILVA LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000110-39.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CLEUNICE DA SILVA LANDIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. 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, 30 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: 8010270-43.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MONTEIRO BARRETO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 412 de 590



Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a INTIMAÇÃO da exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado 

como quitação integral, considerando a efetivação do protesto deferida 

pela R. Decisão de Id. 11607174 juntada ao Id. 16800577. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 03 de dezembro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-25.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERVAL BERNARDES CABRINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Paulo Roberto Gonçalves (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000249-25.2017.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE DA SILVA FILHO 

REQUERIDO: ROBERVAL BERNARDES CABRINI Autos nº 

1000249-25.2017.8.11.0011 Vistos em correição. DEFIRO o pleito 

formulado em ID 16756009, ante o quadro de saúde apontado pelas 

patronas, de modo que redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20/02/2019 às 15h00min. Ademais, DEFIRO o prazo de 15 

(quinze) dias para juntada dos atestados médicos. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEREIRA LIMA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000942-72.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VAGNER PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por VAGNER PEREIRA 

LIMA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de uma 

negativação indevida realizada pelo banco réu, desconhecida e ilegal, no 

valor de R$290,19 (duzentos noventa reais e dezenove centavos), 

incluída em 16/05/2015; posto que alega não ter qualquer relação jurídica 

com o banco, tampouco ter recebido notificação prévia. Pleiteia a 

declaração de inexistência do débito, exclusão do nome junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, bem como indenização por danos morais. O banco 

réu fora devidamente citado, compareceu em audiência de conciliação e 

apresentou contestação. Em preliminar, arguiu pelo indeferimento da inicial 

por falta de documento original de negativação e pela ausência de 

interesse de agir com fundamento que se confunde com o mérito da 

demanda por inexistência de requerimento administrativo da autora. No 

mérito, aduziu pela inexistência de provas quanto ao dano moral e apontou 

para o mero aborrecimento. Impugnação à contestação pela autora. Os 

autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, opino pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50, tendo em vista 

a hipossuficiência econômico-financeira demonstrada pela autora com a 

declaração de insuficiência recursal. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois refere à inexistência de débitos da 

Requerente, sendo aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. Assim, 

apresento o presente projeto de sentença. PRELIMINAR Contrariamente ao 

alegado pelo réu, não há que se falar em necessidade de extrato oficial. 

Criteriosamente, considera-se que o extrato juntado à exordial faz prova 

quanto à negativação, sendo que caberia ao réu, que possui acesso aos 

órgãos de negativação, proceder à contraprova. Certamente, nada juntou 

para demonstrar que a negativação não existiu. Ademais, a empresa Boa 

Vista Serviços é reconhecida nacionalmente como prestadora de serviços 

interligada ao SCPC, possuidora do Cadastro Positivo e banco de dados 

com informações sobre o histórico de pagamentos. No que tange à 

reclamação administrativa da autora, diferentemente do alegado pelo 

banco réu, não há ausência de interesse processual, posto que os 

argumentos da autora, juntamente com o documento de negativação 

apresentado, demonstram o efetivo interesse em ter seu nome excluído 

em rol de inadimplentes por uma dívida que alega não possuir. O fato de 

não ter efetuado requerimento em via administrativa, não possui o condão 

de impedir a propositura de demanda judicial, eis que o acesso ao 

Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer sorte, a tese de ausência de 

condição da ação se confunde com o próprio mérito, sendo que será 

posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. Assim sendo, 

afasta-se as preliminares aventadas e reconhece-se o interesse de agir. 

MÉRITO Inicialmente, a relação manejada pelas partes merece ser 

analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA e DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO Conforme se depreende da documentação acostada aos autos 

pelas partes e, em alinhamento às alegações da autora, o banco réu 

procedeu com a inclusão de negativação de seu nome indevidamente. A 

despeito de o banco réu ter alegado que não houve prova do efetivo dano 

perpetrado à requerente, a inclusão no rol de inadimplentes fora produzida 

baseada em uma relação jurídica que jamais existiu entre as partes, eis 

que não houve juntada de qualquer prova a conduzir do contrário. Ou 

seja, não há comprovação de existência da efetiva celebração de 

qualquer relação jurídica entre as partes. Nesta mesma linha de raciocínio, 

a autora aludiu pela inexistência de notificação prévia quanto à referida 

inclusão. No entanto, sabidamente a prévia informação ao cliente não é de 

responsabilidade das credoras, mas sim do órgão mantenedor, à luz da 

Súmula 359 do STJ. Em contrapartida, o banco não demonstrou a potencial 

licitude pela negativação decorrente de um eventual produto inadimplente 

da autora. Indiscutivelmente que, cabia ao réu apresentar documentos que 

estariam em seu poder e devidamente assinados pela cliente, concernente 

à negativação que realizou, sendo certo que meras alegações a indicar 

pela ausência de dano advinda de uma conduta manejada pelo réu não 

afasta sua responsabilidade. Claramente que o banco réu pautou-se 

exclusivamente em meras alegações de maneira ampla, e sem indicações 

ou apresentação de provas cabais a comprová-las. Por esta frente de 

raciocínio, o Réu é fornecedor de produtos e, como tal, responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990 à luz da 

responsabilidade objetiva que permeia as instituições financeiras: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Saliente-se que o banco 

não logrou comprovar a preexistente relação jurídica a fim de autorizar 

eventual negativação; sendo que meras alegações não possuem o 

condão a excluir sua responsabilidade pelo ato ilegal. Conclusivamente, 

inexistiu relação entre as partes e merece ser excluído o nome da autora 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Por sua vez, 

o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pela negativação indevida realizada pelo banco réu 

de um valor inexistente como débito. Clarividente que a autora comprovou: 

o ato ilícito praticado pelo réu quando cobrou e negativou por um valor 

inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta 

conduta do réu ao prejuízo proporcionado. Certo que está configurada a 

responsabilidade do réu pela inscrição indevida oriunda de inexistente 

inadimplência. Ademais, inaplicável a Súmula 385 do STJ, eis que a 

primeira negativação efetuada foi a do banco réu, datada de 16/05/2015; 

sendo certo que a negativação de outra empresa (Telefônica) foi incluída 

em 11/09/2015, ou seja em momento posterior. Veja julgado:em Legislação 

em Modelos e peças “TJ-DF - Ação Cí-vel do Juizado Especial ACJ 
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173823220088070009 DF 0017382-32.2008.807.0009 (TJ-DF) Data de 

publicação: 22/01/2010 Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. 

COBRANÇA DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO POR CONTRATO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. A COBRANÇA DE DÉBITO 

À AUTORA, CORRENTISTA DO BANCO RECORRENTE, MOSTROU-SE 

INDEVIDA, NA MEDIDA EM QUE O BANCO NÃO TROUXE NENHUMA 

PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, NO SENTIDO DE QUE HAVIA UM 

CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO DE CHEQUE 

ESPECIAL A RESPALDAR O DÉBITO. 2. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO E DEMONSTRADA A INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA 

PROVA PELO CONSUMIDOR, O ÔNUS DA PROVA RECAI SOBRE O 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS, O QUAL NÃO TERIA DIFICULDADE ALGUMA 

EM TRAZER A PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES E QUE DESCONSTITUIRIA O 

DIREITO DA AUTORA, PORÉM, ASSIM NÃO O FEZ, TORNANDO, DESTA 

MANEIRA, VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DA AUTORA EM SUA INICIAL 

NO SENTIDO DE QUE A COBRANÇA SE REFERE A DÉBITO NÃO 

CONTRATADO. 3. INDEVIDA A COBRANÇA, ILÍCITA A NEGATIVAÇÃO DO 

NOME A GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, DANO IN RE IPSA, QUE 

INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO, ESTANDO O VALOR ARBITRADO PELA 

JUÍZA MONOCRÁTICA DENTRO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NAS 

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 

TJDFT E EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. 4. O VALOR DA MULTA DIÁRIA TAMBÉM FOI 

APLICADO CORRETAMENTE E DE FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO 

QUE A SUA INCIDÊNCIA SÓ SE DARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, 

COMO CONSIGNADO NA SENTENÇA, POIS, VALOR MENOR NÃO 

ATINGIRIA A FINALIDADE QUE É TRAZER UM RÁPIDO CUMPRIMENTO 

PARA A DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO CABE MAIS RECURSO. 5. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM 

SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO 

ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099 /95. 6. CONDENO O BANCO RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”. Neste compasso, houve efetiva 

prova do fato constitutivo do direito da autora. No mais, a presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em eximir-se da 

responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. No dizer de Yussef Said 

Cahali, “na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à indicação do quantum indenizatório. O 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) excluir o nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como declarar por definitivo a inexigibilidade do débito objeto 

desta demanda; b) condenar o réu ao pagamento de indenização pelos 

danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso; 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de 

não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 

dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção 

monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o 

disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 30 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 30 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: 1000707-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000707-08.2018.8.11.0011. REQUERENTE: KAREN CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida 

por KAREN CRISTINA DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., sob o fundamento de uma negativação indevida realizada 

pelo banco réu, sob seu desconhecimento por não possuir relação jurídica 
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com o banco, no valor de R$78,68 (setenta e oito reais e sessenta e oito 

centavos), incluída pelo contrato n°.CT04300824100. Arguiu que não 

solicitou, possui, tampouco desbloqueou cartão de crédito do banco réu. 

Pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, exclusão do nome junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como indenização por danos 

morais. O banco réu fora devidamente citado, compareceu em audiência 

de conciliação e apresentou contestação. Em preliminar, apontou pela 

ausência de interesse de agir, bem como por prescrição em vista do 

transcurso de 03 (três) anos. No mérito, aduziu pela existência de um 

cartão de crédito ELO MÚLTIPLO FICTICIO, sob o nº. 506726599371020, 

fornecido à autora, com pagamentos em atraso e juntou algumas faturas. 

A autora impugnou a contestação. Os autos vieram conclusos. É o breve 

o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Opino 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da 

hipossuficiência econômico-financeira demonstrada pela autora, nos 

termos da Lei 1050/60. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

negativação indevida do nome da requerente, sendo certo que não 

demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

PRELIMINAR Inicialmente, cumpre afastar a preliminar aventada pelo banco 

réu, uma vez que a alegada falta de interesse de agir tem como 

fundamentação fatores que se confundem com o mérito do caso em tela. 

A ausência de interesse e demonstração efetiva de qualquer dano por 

parte da autora, são fatos a ser analisados em sede merital. Portanto, 

afastada a preliminar, eis que legalmente, todos os requisitos da petição 

inicial nos termos da legislação processual, estão presentes. Concernente 

ao prazo prescricional, impróspera a tese da empresa demandada. A 

relação presente nesta demanda é regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor e, como tal, aplica-se o prazo prescricional previsto no artigo 

27, qual seja, 05(cinco) anos para a pretensão do autor. No caso em tela, 

ainda que se considere data início de contagem a que houve inclusão do 

nome da autora, 2014, não ultrapassou o prazo estipulado pela lei 

consumeirista. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o cerne da 

questão refere-se à uma suposta negativação de valor indevido em nome 

da autora diante da alegada ausência de contratação em qualquer produto 

disponibilizado pelo réu. Pela análise do acervo documental acostado aos 

autos, tem-se de um lado a autora que alega não possuir qualquer relação 

jurídica com o réu e desconhece a dívida que gerou negativação em seu 

nome. De outra banda, o réu que indica ser a autora titular de um cartão de 

crédito e, diante do inadimplemento de faturas, houve a cobrança com a 

consequente negativação. Em que pese a defesa do banco réu em indicar 

algumas faturas do cartão que menciona ter sido contratado, não houve 

prova de contrato assinado ou até mesmo uma contratação verbal em 

ligação da autora com o banco. Tampouco presente prova do débito, posto 

que as faturas sequer foram comprovadamente recepcionadas pela 

consumidora. Consigne-se: “TJSP – 10178221320178260576 SP 

10178822-13.2017.8.26.0576 (TJ-SP) Data de publicação: 07/03/2018 

Ementa: APELAÇÃO – NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM 

BANCOS DE DADOS- INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – 

Pretensão de reforma da respeitável sentença, que julgou a demanda 

improcedente – Cabimento – Hipótese em que o banco réu não comprovou 

a existência da relação jurídica que teria originado o débito cobrado – 

Faturas de utilização de cartão de crédito que, desacompanhadas de 

outros elementos de prova, são insuficientes para comprovar a 

contratação do serviço de fornecimento de cartão de crédito – 

Negativação indevida que configura dano moral “in re ipsa” – indenização 

fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado para 

compensar o sofrimento experimentado pela autora, além de compatível 

com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta 

Colenda 13ª. Câmara de Direito Privado – RECURSO PROVIDO.” Neste 

compasso, o réu que atua como fornecedor de produtos torna-se 

responsável por providenciar meios de bem tratar os consumidores 

vinculados a si. É o que se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Indiscutivelmente o banco réu falhou na prestação de seu serviço ao 

negativar o nome de uma pessoa que não possui contrato de serviços 

efetivamente demonstrado no caso em tela. A negativação ocorreu 

indevidamente e sem respaldo em negócio jurídico celebrado pela autora, 

sendo que nesta mesma linha de raciocínio, o banco não demonstrou a 

potencial licitude pela negativação decorrente de um eventual produto 

inadimplente. Neste sentido, merece ser excluído seu nome junto ao 

SERASA/SCPC com a declaração de nulidade da suposta dívida. DANOS 

MORAIS Referente ao abalo moral provocado à Autora devido uma 

conduta falha do banco réu, prospera seu pedido, eis que não realizou 

contratação de nenhum serviço junto ao banco. Claramente que toda esta 

situação causou um constrangimento e um sofrimento psicológico ao 

considerado consumidor, vendo-se numa situação de angústia e vexatória 

perante a sociedade. A falha na prestação de serviços pelo réu é latente, 

sendo certo que a autora comprovou a conduta da ré, o dano e o nexo de 

causalidade. Ao passo que o réu, em nada comprovou nos termos da sua 

defesa. Observa-se, ainda, que em vista da responsabilidade do banco 

réu ser objetiva, com culpa presumida, basta ao consumidor demonstrar o 

ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Neste ponto, está devidamente 

cumprida a demonstração de todos estes requisitos. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No mais, 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.”. Assim sendo, referente aos danos morais, 

merece ser indenizada a autora, à luz do artigo 14 do CDC. Nessa toada, 

considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim 

como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo 

razoável a tal título o valor de R$3.000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

procedente o pedido para o efeito de condenar o réu: a) à exclusão do 

nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, com declaração 

de inexigibilidade do título; b) à indenização pelos danos morais, no valor 

de R$3.000,00 (três mil reais); sendo corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação do requerido em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 30 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 415 de 590



descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de 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: 1000364-46.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE FERREIRA BARBOSA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000364-46.2017.8.11.0011. REQUERENTE: JEFFERSON HENRIQUE 

FERREIRA BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 

9.099/95, em que o requerente - JEFFERSON HENRIQUE FERREIRA 

BARBOSA – promove em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A 

sob o fundamento de que houve negativação desconhecida em seu nome 

no valor de R$189,72 (Cento e oitenta e nove reais e setenta e dois 

centavos), sendo que também não recebeu notificação. Pleiteia exclusão 

de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, indenização pelos 

danos morais, e declaração de inexigibilidade do valor. Citado o banco réu 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera. 

Apresentou contestação sob arguição de que houve contratação de 

serviços por parte do autor que se tornou inadimplente e ausência de 

dano moral por culpa exclusiva. Impugnação pela autora. A empresa 

demandada colacionou documentos novos (ID 14295678), tendo a autora 

rechaça a tais documentos, ratificando o pedido inaugural (ID 15955171). 

Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No que se refere à concessão de Justiça 

Gratuita, opino pelo deferimento, visto que o Requerente é pessoa com 

insuficiência econômico-financeira caracterizadora da concessão, nos 

termos da Lei 1060/50. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

negativação indevida do nome do autor, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, portanto merece o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. MÉRITO 

Em que pese as alegações do demandante visando eximir-se da 

responsabilidade com o banco réu, e por outro lado, houve apresentação 

de documentos comprobatórios que ensejaram dívidas advindas de uma 

relação bancária existente pactuada pelo contrato nº.329.023.166 (Cédula 

de Crédito bancário). Portanto, não há como se desconsiderar os débitos 

que estão inadimplidos. Tangentemente à indicada negativação incluída 

nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por contrato celebrado 

entre as partes de abertura de conta corrente juntamente com 

disponibilização de talão de cheque. Pela análise do acervo documental 

acostado aos autos, consta que o banco réu fundamentou e demonstrou 

que o autor possuía conta junto à esta instituição; porém o requerente sob 

o apontou que desconhece qualquer relação jurídica entre as partes. 

Neste compasso, o banco réu juntou contrato assinado pelo autor 

juntamente com outros documentos comprobatório de relação jurídica 

entre as partes. Nesta mesma linha de raciocínio, embora com objetivo no 

reconhecimento de inexistência de dívida por ilegal, restou efetivamente 

demonstrada a relação jurídica existente entre as partes; sendo certo que 

o autor sequer demonstrou serem ilegítimas as assinaturas dos 

documentos, tampouco a veracidade das provas. De outra banda, pela 

aplicação do artigo 373, inciso I, NCPC, cabe ao autor comprovar o mínimo 

do fato constitutivo de seu direito, ainda que sob a égide de relação 

consumeirista. Isto não logrou fazer. Este conjunto probatório leva à 

improcedência da presente ação, tendo em vista ausência de 

pressupostos causadores de qualquer dano à autora. Conclusivamente, 

pelo lastro probatório apresentado, não há como se declarar indenizatória 

a conduta do réu. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE - DIFAMAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDUTA 

ILÍCITA - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS INDEVIDOS.1 - É regular o recurso 

que indica as razões do pedido de reforma e enfrenta os fundamentos 

contidos na sentença. 2 - Para que se caracterize o dever de reparar é 

necessária a confluência de três fatores essenciais: i) dano comprovado; 

ii) conduta ilícita; iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido. 

3 - A ausência de comprovação de que a ré teria disseminado fato 

ofensivo à honra da autora para além do seu núcleo pessoal imediato, 

causando-lhe abalo moral, obsta a pretensão de reparação civil por 

ausência de conduta i l íc i ta .  (TJMG- Apelação Cíve l 

1.0024.13.307859-2/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves 

(JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, 

publicação da sumula em 09/02/2018).”. Inexistente qualquer abalo moral. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar improcedente o pedido, extinguindo-se o feito com resolução do 

mérito, em fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Opino 

pela ausência de condenação do requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 29 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 30 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: 8010180-35.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENE CLAUDINO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a INTIMAÇÃO da exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado 

como quitação integral, considerando a efetivação do protesto deferida 

pela R. Decisão de Id. 1570888 juntada ao Id. 16800387 e as respostas 

dos ofícios expedidos, consoante Ids. 1599185, 16045132, 16150479, 

16069889 e 16483453. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

03 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROGEL BEN HUR DOS SANTOS GARCIA (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000758-19.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ROGEL BEN HUR DOS 

SANTOS GARCIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 

9.099/95, em que o requerente - ROGEL BEN HUR DOS SANTOS GARCIA 

– promove em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. sob o fundamento de 

que constatou uma inclusão indevida no rol de inadimplentes, de seu 

nome, pelo contrato nº. 0061600031000088F (valor de R$91,41 –noventa 
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e um reais e quarenta e um centavo). Aduziu que desconhece o débito. 

Pleiteia a exclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

bem como declaração de inexistência da dívida e indenização pelos danos 

morais. Citada a empresa requerida, compareceu em sede de audiência de 

conciliação, que restou infrutífera. A empresa apresentou contestação, 

sendo que em preliminar arguiu pela ausência de interesse de agir, bem 

como por prescrição em vista do transcurso de 03 (três) anos. No mérito 

aduziu pela inexistência de conduta do banco réu que caracterizador de 

dano moral e pela aplicação do Súmula 385 do STJ. Impugnação à 

contestação. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Concernente à justiça 

gratuita, opino pelo deferimento diante da declaração de hipossuficiência 

econômico - financeira pelo Requerente, nos termos da Lei 1060/50. De 

início, é relevante ressaltar que o processo comporta julgamento 

antecipado, posto que a questão debatida é puramente de direito não 

havendo necessidade de produzir prova em audiência. Assim, incide na 

espécie o permissivo contido no artigo 355, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII,CF). No mérito, o pedido inicial merece ser julgado 

procedente. PRELIMINAR Inicialmente, cumpre afastar a preliminar 

aventada pelo banco réu, uma vez que a alegada falta de interesse de agir 

tem como fundamentação fatores que se confundem com o mérito do caso 

em tela. A ausência de interesse e demonstração efetiva de qualquer 

dano por parte da autora, são fatos a ser analisados em sede merital. 

Portanto, afastada a preliminar, eis que legalmente, todos os requisitos da 

petição inicial nos termos da legislação processual, estão presentes. 

Concernente ao prazo prescricional, improspera. A relação presente 

nesta demanda é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, como tal, 

aplica-se o prazo prescricional previsto no artigo 27, qual seja, 05(cinco) 

anos para a pretensão do autor. No caso em tela, ainda que se considere 

data início de contagem a que houve inclusão do nome da autora, 

02/04/2015, não ultrapassou o prazo estipulado pela lei consumeirista. 

MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Primeiramente oportuno registrar 

que o cerne da questão refere-se à uma suposta negativação de valor 

indevido em nome do autor, que, por seu turno, aduz desconhecer 

qualquer relação entre as partes. Pela análise do acervo documental 

acostado aos autos, tem-se que o autor comprovou a inclusão de seu 

nome no rol de inadimplente; e, por outro lado, o banco réu, em nada 

demonstrou no sentido de uma contratação efetiva de algum produto ou 

serviço que tenha gerado a dívida incluída como negativação. Portanto, 

não poderia o banco réu ter negativado o nome do autor por um valor que 

não existe e advindo de um produto desconhecido pelo consumidor. 

Indiscutivelmente e diferente do fundamentado pelo banco réu em tese de 

defesa, cabia-lhe apresentar documentos que estariam em seu poder com 

o objetivo de comprovar o que alega concernente à legalidade da 

negativação e possibilitando afastar o dano moral. Contudo, em nenhum 

momento conseguiu provar a existência de qualquer débito da Autora a 

ensejar sua inclusão em rol de inadimplentes. Claramente que o banco réu 

é fornecedor de produtos e, como tal, responsável por providenciar meios 

de bem tratar os consumidores vinculados a si, nos termos do artigo 14 da 

Lei n.º 8.078/1990. Em contrapartida, a autora é consumidora e pela 

hipossuficiência condizente à sua posição, apresentou e demonstrou 

todos os fatos que estavam ao seu alcance. Neste aspecto, diante de uma 

conduta lesiva por parte do banco réu, indevida a negativação realizada 

em nome do Autor, sendo que merece ser excluído o seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano 

moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pela negativação indevida realizada pelo banco réu. 

Saliente-se que o banco réu falhou na sua prestação de serviços, uma 

vez que negativou o nome da autora sem qualquer respaldo financeiro, 

sendo que não constava nenhuma restrição de crédito em desfavor do 

autor. Observa-se, ainda, que em vista da responsabilidade do banco réu 

ser objetiva com culpa presumida, basta ao consumidor demonstrar o ato 

ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Certo que está configurada a 

responsabilidade do Requerido pela inscrição indevida oriunda de 

inexistente inadimplência e, pela responsabilidade objetiva, com 

consequente culpa presumida alcançada pelo banco réu com irrelevância 

da conduta dolosa ou culposa do banco; sendo existente a relação de 

causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o ato do agente, já surgiu o 

dever de indenizar. A presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa do 

Requerido em eximir-se da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário 

do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível ao requerido, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. 

Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, eis que se trata de um lado um consumidor hipossuficiente; e de 

outro lado uma instituição bancária de grande porte, indico a indenização 

em R$3.000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela 

procedência do pedido inicial para: a) exclusão do nome do autor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito com declaração de inexistência de débito; 

b) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso; 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de 

não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 

dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção 

monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o 

disposto no artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 29 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 
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Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de 

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: 1000406-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000406-61.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GILBERTO SAMPAIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por GILBERTO 

SAMPAIO DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o 

fundamento de uma negativação indevida realizada pelo banco réu, sob 

seu desconhecimento por não possuir relação jurídica com o banco, no 

valor de R$307,00 (trezentos e sete reais), incluída pelo contrato 

n°.RE03778003178, na data de 15 de dezembro de 2017. Pleiteia a 

declaração de inexistência dos débitos, exclusão do nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como indenização por danos morais. 

O banco réu fora devidamente citado, compareceu em audiência de 

conciliação e apresentou contestação. Em preliminar, arguiu pelo 

indeferimento da inicial pela aplicação da Súmula 385 do STJ. No mérito, 

aduziu pela existência de um cartão de crédito ELO NACIONAL MULTIPLO, 

sob o nº.5067 XXXX XXXX 7104, fornecido à autora, com pagamento em 

débito automático e que se tornou inadimplente. O autor impugnou a 

contestação. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Opino pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, diante da hipossuficiência 

econômico-financeira demonstrada pelo autor, nos termos da Lei 1050/60. 

A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome 

do requerente, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou 

maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos 

termos do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR No que se refere à Súmula 

385 do STJ, será analisada quando da indenização por dano moral. 

MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o cerne da questão 

refere-se à uma suposta negativação de valor indevido em nome do autor 

diante da alegada ausência de contratação em qualquer produto 

disponibilizado pelo réu. Pela análise do acervo documental acostado aos 

autos, tem-se de um lado o autor que alega não possuir qualquer relação 

jurídica com o réu e desconhece a dívida que gerou negativação em seu 

nome. De outra banda, o réu que arguiu ser cliente da instituição sendo 

titular de um cartão de crédito disponibilizado e, diante do inadimplemento 

de faturas, houve a cobrança com a consequente negativação. Em que 

pese a defesa do banco réu em indicar algumas faturas do cartão que 

menciona ter sido contratado, não houve prova de contrato assinado ou 

até mesmo uma contratação verbal em ligação do autor com o banco. 

Tampouco presente prova do débito, posto que as faturas sequer foram 

comprovadamente recepcionadas pela consumidora. Neste compasso, o 

réu que atua como fornecedor de produtos torna-se responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Indiscutivelmente o banco 

réu falhou na prestação de seu serviço ao negativar o nome de uma 

pessoa que não possui contrato de serviços efetivamente demonstrado 

no caso em tela. A negativação ocorreu indevidamente e sem respaldo em 

negócio jurídico celebrado pelo autor, sendo que nesta mesma linha de 

raciocínio, o banco não demonstrou a potencial licitude pela negativação 

decorrente de um eventual produto inadimplente. Neste sentido, merece 

ser excluído seu nome junto ao SERASA/SCPC com a declaração de 

nulidade da suposta dívida. DANOS MORAIS Referente ao abalo moral 

provocado ao Autor devido uma conduta falha do banco réu, prospera 

seu pedido, eis que não realizou contratação de nenhum serviço junto ao 

banco. Claramente que toda esta situação causou um constrangimento e 

um sofrimento psicológico ao considerado consumidor, vendo-se numa 

situação de angústia e vexatória perante a sociedade. A falha na 

prestação de serviços pelo réu é latente, sendo certo que a autora 

comprovou a conduta da ré, o dano e o nexo de causalidade. Ao passo 

que o réu, em nada comprovou nos termos da sua defesa. Em 

contrapartida, afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista 

que a negativação realizada pelo banco réu foi anterior, ou seja, na data 

de 15/12/2017, e a negativação de outra empresa (Telefônica) ocorreu em 

08/03/2018. Observa-se, ainda, que em vista da responsabilidade do 

banco réu ser objetiva, com culpa presumida, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Neste ponto, está 

devidamente cumprida a demonstração de todos estes requisitos. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. No mais, 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.”. Assim sendo, 

referente aos danos morais, merece ser indenizada a autora, à luz do 

artigo 14 do CDC. Nessa toada, considerando a condição econômica das 

partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da 

indenização do dano moral, reputo razoável a tal título o valor de 

R$3.000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido para o 

efeito de condenar o réu: a) à exclusão do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, com declaração de inexigibilidade do título; 

b) à indenização pelos danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais); sendo corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação do 

requerido em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 29 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 
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em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 30 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: 1000293-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000293-10.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SIMIAO FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. De proêmio, cumpre assinalar que a lide 

posta em discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia 

prestação jurisdicional para ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou 

pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de desistência da ação, 

sem a necessidade de anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, 

HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os efeitos legais, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Em 

consequência, revogo a liminar concedida anteriormente. 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 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

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: 1001087-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RODRIGUES DA CUNHA MACHADO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que havia planejado viagem para a 

cidade de Uberlândia/MG e posterior ida à Uberaba/MG para fins festivos 

familiares, contudo, ao embarcar em Cuiabá/MT foi informado do atraso do 

voo, mas ainda assim embarcou, ao passo que em razão do atraso já em 

Guarulhos/SP perdera sua conexão, lhe sendo providenciado voo apenas 

para quase 12 horas depois do contratado, motivo pelo qual requer a 

indenização pelos danos morais sofridos. 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. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. 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. Verifica-se no caso em análise ser incontroverso o fato do 

atraso no vôo que partiu de Cuiabá com destino a São Paulo em que a 

autora era um dos passageiros. O ponto discordante entre as partes 

revela-se na averiguação de responsabilidade por parte da requerida 

relativamente ao motivo do atraso, se decorrente de caso fortuito ou não 

capaz de gerar o dano moral alegado na inicial. A responsabilidade da 

requerida vem demonstrada a partir do momento em que não garantiu ao 

consumidor o cumprimento dos termos contratados entre as partes. O 

atraso no vôo ocasionou transtorno ao requerente na medida em que 

perdeu sua conexão para Uberlândia/MG, tendo que ser acomodada em 

vôo diverso planejado, aumentando o tempo de viagem para quase 12 

(doze) horas. Vislumbra-se pelo arcabouço fático e probatório dos autos 

que a requerida agiu ilicitamente, ainda que tal não seja necessariamente 

exigível quando existente relação consumerista, tendo em vista que houve 

falha na prestação do serviço ao atrasar o primeiro voo do autor, fazendo 

com que perdesse a conexão em Guarulhos para seu destino final, 

perdendo inclusive compromisso familiar que era o objetivo da viagem. 

Assim, não prosperam as alegações da requerida, de modo que não se 

desincumbira do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Constatada então a responsabilidade da demandada, passarei a 

analisar o cabimento da indenização postulada. 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, ressair dos autos que o autor, além de 

passar por grande abalo moral e psíquico com a alteração dos voos, 

perdeu seu compromisso familiar, o qual era o único e exclusivo objetivo 

da viagem que fazia lhe sendo perfeitamente cabível a devida indenização. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 

VOO E PERDA DE CONEXÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Quantum 

indenizatório arbitrado na sentença a título de danos morais majorado, 

para se adequar aos parâmetros adotados pela Câmara no julgamento de 

casos semelhantes. Verba honorária majorada. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077231215, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria 

Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 09/05/2018). (TJ-RS - AC: 

70077231215 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 11/05/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO QUE ACARRETOU PERDA DE 

CONEXÃO. Sentença de procedência do pedido em face da primeira ré, 

condenando-a ao pagamento de indenização a título de dano moral no 

valor de R$2.000,00 para cada autor e improcedente com relação à 

segunda ré. Apelação exclusiva dos autores pela majoração da 
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indenização. Verifica-se que o atraso no voo da ré foi de uma hora e nove 

minutos e os autores somente perderam o voo de conexão porque o 

intervalo entre os voos era curto e não houve tempo hábil para todos os 

procedimentos necessários ao embarque. ANAC considera razoável 

atrasos de até 04 horas, conforme Resolução nº 141/2010. Indenização 

mantida em R$2.000,00 para cada autor, visto que inexistem fundamentos 

para majoração. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO 

(TJ-RJ - APL: 02624018720168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 33 

VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 

14/03/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 16/03/2018)” “APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ATRASO DE VÔO E PERDA DE CONEXÃO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O atraso no vôo gerou inúmeros transtornos, 

entre os quais: a) espera de aproximadamente 5 (cinco) horas dentro da 

aeronave; b) perda de um dia de viagem; c) espera de mais de 25 (vinte e 

cinco) horas para embargar em vôo subsequente; d) retorno à sua 

residência, com distância de quase 50 quilômetros do aeroporto para o dia 

seguinte pegar outro voo. – MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO DE 

R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) – 

POSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. – SENTENÇA REFORMADA 

PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

11309439420148260100 SP 1130943-94.2014.8.26.0100, Relator: Eduardo 

Siqueira, Data de Julgamento: 21/06/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/06/2017)” 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. 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$ 6.000,00 (seis mil reais). 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$ 6.000,00 (seis 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, 22 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: 1001872-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos 

autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 
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de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos 

autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos 

autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos 

autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos 

autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos 

autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE LIMA ALMEIDA CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000312-16.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CELIA DE LIMA ALMEIDA 

CAIRES REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos 

em Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação aos 

autos, DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem 

provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001117-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001117-66.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CLEBER VILELA REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos em 

correição. Em que pese os autos tenham-me vindo conclusos para 

prolação de sentença, verifico que não houve ainda decisão acerca do 

pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a analisar 

nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação de consumo, na 

qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar 

que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 421 de 590



constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 

(quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Com o transcurso do 

prazo, CONCLUSOS para designação de solenidade instrutória ou 

julgamento antecipado. 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: 1001101-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Proposta de Adesão. 

Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de 

dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do 

“instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

no instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. Citada a parte requerida, postulou pela improcedência 

do feito, ante constar no contrato acostado nos autos a assinatura da 

reclamante, o que comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a 

autora requereu a procedência do feito, uma vez que não reconhece o 

contrato acostado. Os autos vieram conclusos. Sucinto relatório. Decido. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter 

o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Cartão Proposta de Seguro. 

Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de 

dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do 

“instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

no instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-92.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))
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MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Analisando-se atentamente o presente feito, 

constata-se que objeto da lide fora afetado pelo STJ no Tema 958, em que 

há determinação de “suspensão, em todo território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. Art. 

1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvas as hipóteses de autocomposição, 

tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa julgada, de acordo 

com as circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo.”, in 

verbis: “A controvérsia retratada nos autos do presente recurso especial 

tem sido objeto de uma multiplicidade de recursos nos tribunais de 

apelação. Efetivamente, conforme restou consignado pelo Tribunal de 

origem nos autos do REsp 1.578.493/SP (prejudicado em razão de acordo 

entre as partes), "o caráter múltiplo destas cobranças bancárias 

evidenciou-se em monitoramento realizado no âmbito da Presidência de 

Direito Privado deste Tribunal, estando pendentes 886 reclamos tratando 

destas e da tarifa de avaliação do bem até 25/10/2015" (fl. 227 do REsp 

1.578.493/SP). Observe-se que a controvérsia acerca da tarifa de registro 

do contrato já se encontra afetada sob o Tema n. 958 (REsp 

1.578.526/SP). Documento: 1595447 - Inteiro Teor do Acórdão - Site 

certificado - DJe: 04/05/2017 Página 6 de 4 Superior Tribunal de Justiça 

Assim, tendo em vista a multiplicidade de recursos pendentes sobre a 

controvérsia dos presentes autos, proponho a afetação do presente 

recurso ao rito dos recursos especiais repetitivos para consolidar o 

entendimento acerca das seguintes questões jurídicas no âmbito dos 

contratos bancários: (i) validade da tarifa de inclusão de gravame 

eletrônico; (ii) validade da cobrança de seguro de proteção financeira; (iii) 

possibilidade de descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer 

a invalidade de alguma das cobranças descritas nos itens anteriores. 

Destarte, proponho a afetação do presente recurso. Ante o exposto, voto 

no sentido de afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de 

Processo Civil de 2015.”. Diante do exposto, considerando que o processo 

em voga traz em seu bojo a discussão da validade da cobrança das 

referidas tarifas, sendo esse o ponto nevrálgico do Tema 958 do STJ, 

afetado para ser discutido em sede de Recuso Repetitivo, DETERMINO 

suspensão do processamento da presente demanda até que o STJ decida 

o tema em questão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000396-51.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARNON VITORAZZI FRADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO FELIPE BARETTA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que após realizar contrato verbal 

com o demandado para aquisição de bonés personalizados para incluir no 

KIT da festa que estava promovendo, procedera com o pagamento de 

metade da compra, contudo, não lhe fora entregue os produtos, o que lhe 

causou prejuízos, razão pela qual requer a condenação da reclamada ao 

pagamento dos danos morais e materiais suportados. Embora devidamente 

citado, o requerido deixou de comparecer à solenidade de conciliação. 

Instada, a autora requereu a decretação da revelia do reclamado, com o 

julgamento antecipado da lide. 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. Tal desfecho se 

impõe, pois a questão em debate é essencialmente de direito, sendo que 

os pontos de fato encontram-se sobejamente demonstrados por 

documentação carreada aos autos, sendo desnecessária a realização de 

audiência para tal fim (inciso I, do artigo 355 do diploma processual civil). 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). Destarte, em casos tais, a 

solução célere decorre não de faculdade do Estado-juiz, mas de 

imperativo legal, cogente, público e inderrogável. Na hipótese dos autos, 

verifico a ocorrência da revelia, nos moldes do art. 319 do CPC, uma vez 

que, embora devidamente citado, o demandado não aportou sua resposta 

aos autos, razão pela qual DECRETO sua revelia. Outrossim, cumpre 

esclarecer que, acerca dos efeitos da revelia, a jurisprudência é pacifica 

no sentido de que não são absolutos, cabendo ao juiz, vestido de seu livre 

convencimento, com base nos documentos constantes nos autos, analisar 

a quem cabe o direito, não havendo que se julgar necessariamente 

procedente o pedido inicial. Vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE 

– REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – PERDA DE OBJETO DA AÇÃO – 

JULGAMENTO DE EXTINÇÃO – ART. 267, VI, DO CPC – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO 

DO AGRAVANTE. 1. Ao examinar a presunção de veracidade decorrente 

da revelia, da qual trata o art. 319, do CPC, o juiz deve atentar-se para os 

elementos probatórios presentes nos autos, formando livremente sua 

convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência do 

pedido, revelando-se, portanto, a força relativa do princípio da revelia. 

Precedentes: REsp 434866/CE, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 

18/11/2007; REsp 1128646/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 

14/09/2011. 2. Incidência na hipótese da Súmula 83/STJ: “Não se conhece 

do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.” 3. Agravo regimental 

desprovido.” (STJ, AgRg no Ag 1251160/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014). Quanto à 

relativização dos efeitos, o NCPC prevê que a revelia poderá ser afastada 

na medida em que as alegações de fato apresentadas pelo autor sejam 

contraditas (artigo 345, inciso IV, do CPC de 2015, in verbis: “as alegações 

de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em 

contradição com prova constante dos autos.” Dessa feita, passarei à 

análise do mérito. Prefacialmente há que se destacar que, a despeito de o 

autor ter fundamentado sua petição no Código de Defesa do Consumidor, 

não trouxe aos autos provas hábeis à caracterizar a alegada relação de 

consumo, motivo pelo qual irei analisar o presente feito sob o prisma da 

responsabilidade civil. Pois bem. 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. 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, p. 30). A Culpa 

é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz "... que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar" (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei). No caso em apreço, 

tenho como evidenciada a conduta ilícita do requerido, uma vez que, 

embora tenha sido devidamente citado, deixou de apresentar contestação 

nos autos, sendo certo que não se desincumbira do ônus que lhes 

competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Explico. Vislumbra-se pelo 

arcabouço fático e probatório dos autos que o demandado agira 

ilicitamente, tendo em vista que compactuou com o autor que, após o 

pagamento do valor acordado de R$ 800,00 (oitocentos reais), o qual seria 

efetivado mediante metade antes do serviço, e metade após a entrega do 

material, deveria ter entregue ao autor os bonés encomendados, os quais 

faziam parte de um kit festa que o reclamante estaria promovendo. 

Contudo, passado o prazo estipulado, o demandado não entregou os 

bonés, bem como sequer deu qualquer tipo de satisfação ao requerente, 

não atendendo suas ligações ou respondeu as mensagens enviadas, o 
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submetendo a situação vexatória e humilhante, pois colocou a boa fama 

do autor em questionamento pela população, considerando que estava 

vendendo o referido Kit pelo preço de R$ 100,00 (cem reais), com a 

promessa de que haveria o boné, o que não foi o caso, à vista da desídia 

do requerido. Digo isso com o olhar volvido ao comprovante de depósito e 

folder da festa promovida pelo reclamante (nº 11027767/11027879), 

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 

o descumprimento do negócio entabulado pelo requerido, considerando 

que, mesmo quitada à metade do valor acordado, o requerido nunca lhe 

entregou as mercadorias, tampouco lhe restituíra o 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 se viu em situação vexatória, 

tendo em vista que havia prometido aos seus clientes um kit contendo 

boné personalizado para a festa a que estava promovendo, contudo, o 

requerido não procedeu com a entrega, mesmo após a mesma já ter 

efetuado o da metade do valor acordado, ficando evidente a conduta 

lesiva. Ora, os consumidores do referido KIT poderiam ter denunciado o 

ora reclamante por propaganda enganosa, além de proporem as 

competentes ações de reparação cível contra o autor, tendo em vista que 

fora prometido um determinado grupo de produtos no KIT, que, em razão 

da desídia do demandado, não fora possível entregar. Nesta esteira de 

entendimento: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE mobiliário em 

SÍTIO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. AÇÃO de devolução de valores c. c. 

indenização por dano moral. Móvel – rack - entregue incompleto que 

impediu a montagem e instalação. Problema não solucionado pela 

fornecedora que enseja a rescisão do contrato e a restituição do valor 

pago pelo produto. Revelia que gerou a presunção relativa de 

incontrovérsia dos fatos alegados na inicial, excluídas as questões de 

direito. Lesão anímica configurada e realçada pela falta de interesse da 

fornecedora na solução da pendência. Indenização por dano moral que se 

afigura razoável, não sendo o caso de minoração. Recurso desprovido. 

(TJSP; Apelação 1013462-70.2015.8.26.0005; Relator (a): Dimas Rubens 

Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - 

São Miguel Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2017; Data 

de Registro: 11/09/2017)” 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$ 4.000,00 (quatro 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$ 400,00 (quatrocentos reais), 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$ 4.000,00 (quatro 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 
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danos materiais causados ao autor, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos), 

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, 12 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: 1000181-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ULIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (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))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora tenha existido relação 

jurídica com a demandada, procedeu com o cancelamento do contrato, não 

mais utilizando os serviços dessa, contudo, ainda assim continuou sendo 

cobrada, correndo o risco de iminente negativação, motivo pelo qual 

requer a declaração de inexistência do débito, bem como os danos morais 

decorrentes da conduta ilícita. Tutela antecipada deferida. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação, aduzindo preliminares. Instada, a autora 

apresentou impugnação à contestação, requerendo a procedência do 

feito. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). De pornto, DEFIRO a questão de ordem pugnada, de modo que 

se proceda à correção do nome da requerida para "SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA" ante a incorporação. No mais, a despeito da 

reclamada aduzir que o feito deveria ser extinto diante da perda do objeto, 

conquanto tenha excluído a cobrança discutida nos autos, tal não exime 

das responsabilidade da falha na prestação do serviço, bem como dos 

eventuais danos decorrentes, de modo que tal deverá ser analisada no 

momento oportuno. Adentrando ao meritum causae, 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 procedido com o 

cancelamento do contrato que detinha com a requerida, ao passo que os 

serviços que em tese estão sendo cobrados, foram ofertados 

unilateralmente pela mesma, não sendo usufruído pelo autor, ficando 

evidente que a conduta em voga fora totalmente descabida e ilegal. A 

requerida sustenta a existência do débito acostando telas de sistema 

apresentadas, com o fim de corroborar as alegações, onde constam 

dados da autora, bem como histórico, em tese, de serviços utilizados pela 

requerente. Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, 

uma vez que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE 

CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE 

INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, 

POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso provido. Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no 

mérito, julgar provido, nos exatos termos do voto” (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 -Umuarama - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 14.09.2015). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode considerar 

como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio sistema, 

pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, cabendo-lhe 

trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do presente 

feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em 

relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora, tão somente em razão da tutela de urgência 

concedida por este juízo não obtivera seu nome protestado por débito 

inexistente. 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, 
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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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico objeto da 

presente ação, e consequentemente o débito ensejador da cobrança 

indevida. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-13.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que seu nome fora inserido em 

certidão de dívida ativa pelo requerido, de forma arbitrária, tendo em vista 

ausência de qualquer débito, o que acarretou em sua citação em processo 

executório para pagamento do valor sob aplicação das sanções legais, 

oportunidade em que apresentara petição, sendo posteriormente 

cancelada a CDA, razão pela qual requer a condenação da reclamada ao 

pagamento dos danos morais suportados, pela sua conduta ilícita. 

Devidamente citado, o demandado apresentou contestação nos autos. 

Instada, a autora requereu o julgamento antecipado da lide. Os autos 

vieram conclusos. Convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. Tal desfecho se impõe, pois a questão em debate é 

essencialmente de direito, sendo que os pontos de fato encontram-se 

sobejamente demonstrados por documentação carreada aos autos, sendo 

desnecessária a realização de audiência para tal fim (inciso I, do artigo 

355 do diploma processual civil). 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). Destarte, 

em casos tais, a solução célere decorre não de faculdade do Estado-juiz, 

mas de imperativo legal, cogente, público e inderrogável. De pronto, no que 

tange à preliminar de incompetência deste Juízo, tal não merece 

acolhimento, conquanto o sistema PJE implantado em meados do presente 

ano na presente Comarca, não fazer diferenciação quanto ao Juizado 

Especial Cível e Juizado Especial da Fazenda Pública, existindo tão 

somente uma mesma lotação, sendo os processos todos conclusos no 

mesmo local para apreciação, sendo certo que, eventual declínio de 

competência só acarretaria em morosidade nos autos, conquanto o 

mesmo na prática continuaria na mesma lotação. Contudo, com o fito de 

evitar futuras nulidades, após a prolatação da presente sentença, 

DETEMRINO que seja redistribuído o feito ao Juizado da Fazenda Pública. 

O caso dos autos versa sobre a responsabilidade civil do Estado em 

reparar os danos morais causados em desfavor da autora. Pois bem. 

Cuida-se da aplicação da teoria do risco administrativo, adotada no 

ordenamento jurídico brasileiro desde a promulgação da Carta Magna de 

1946 para analisar casos de responsabilidade por danos causados pelo 

Estado ou seus agentes. A responsabilidade civil objetiva do Estado é 

aquela presumida, não havendo que se comprovar a culpa do agente, mas 

tão somente o dano, a conduta do agente (comissiva ou omissiva) e o 

nexo causal, conforme regra constitucional esculpida no art. 37, §6º, da 

Carta Magna: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
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direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”. 

Hely Lopes Meirelles, entendendo aplicável a responsabilidade civil da 

Administração Pública preleciona: A teoria do risco administrativo faz 

surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado 

à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço 

público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do 

lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço, na 

teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela, 

a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo 

da Administração. Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de 

seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto 

ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria como o nome 

está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os 

administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da 

comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais (Direito 

Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 631). José 

dos Santos Carvalho Filho, ao tratar da responsabilidade do Estado, 

também consigna: Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, 

bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato 

administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, 

comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída 

ao Poder Público. (...) O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não 

há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um 

dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano 

patrimonial como o do dano moral. (...) O último pressuposto é o nexo 

causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. 

Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo 

sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre 

o dolo ou culpa. (...) O nexo de causalidade é fator de fundamental 

importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado (...). O 

Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o 

fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa 

ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos 

seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal. 

Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se 

a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do 

Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em 

cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a 

responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do 

dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável 

civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. (Manual de Direito 

Administrativo, 14ª ed., Lúmen Júris Editora, 2005, pág. 448 e pág. 454). 

Das lições doutrinárias transcritas, resta patente que para a configuração 

da responsabilidade do Estado, necessária a comprovação do dano, do 

fato administrativo e do nexo de causalidade, sendo despicienda a 

demonstração do instituto da culpa. In casu, depreende-se dos autos que 

em 04/02/2015, a Autora fora surpreendida com o recebimento, via 

correio, da carta de citação emitida no processo de Execução Fiscal nº 

3801-20.2014.811.0011 – código: 221631, onde constava a reclamante 

como devedora da importância de R$ 6.323,36 (seis mil, trezentos e vinte 

e três reais e trinta e seis centavos), referente a suposto descumprimento 

de ordem judicial (multa penal), representada pela Certidão de Dívida Ativa 

– CDA Nº 201412712. Quando devidamente citada da referida ação de 

execução, a requerente apresentou Exceção de Pré-Executividade, 

comprovando que a cobrança era indevida, tanto que a própria 

demandada informou nos autos o cancelamento da CDA em voga, 

requerendo a extinção do feito, sendo proferida sentença, com base no 

art. 26 da Lei n. 6.830, de 22/9/1980. Ora, salta aos olhos que a reclamada 

agiu de forma totalmente imprudente, conquanto tenha inserido em 

Certidão de Dívida Ativa pessoa que não tinha qualquer tipo de débito com 

a Fazenda Pública, desencadeando um processo de Execução Fiscal, 

onde a reclamante fora citada para pagamento, sendo certo que caso não 

tivesse logrado êxito em demonstrar a invalidade da cobrança, teria seus 

bens constritos. Pasmem. É cediço que os desdobramentos de uma 

inscrição em divida ativa são demasiadamente mais gravosos que 

qualquer outro de tipo de “negativação”, tendo em vista que se trata de 

dívida com os cofres públicos, existindo sanções e medidas mais 

gravosas para o fim de efetivar o recolhimento do débito. Tem-se que a 

reclamante ficou à mercê de erro grasso da Administração Pública. Não é 

crível que antes de ser confeccionada CDA tal não passe pelo crivo dos 

funcionários competentes, além de chegar ao ponto de propositura de 

ação fiscal em face de pessoa totalmente inocente. Quanto ao instituto da 

culpa, esclareço que nas lições de Di Pietro e Celso Bandeira de Mello 

existe uma presunção de culpa do Poder Público, o que faz com que o 

lesado não precise fazer prova de que existiu a culpa ou dolo, mas sim ao 

Estado caberá demonstrar que agiu com diligência, que utilizou dos meios 

adequados e disponíveis e que, se não agiu, é porque a sua atuação 

estaria acima do que seria razoável exigir. No caso em apreço, tenho 

como evidenciada a conduta ilícita do requerido, uma vez que, embora 

tenha sido devidamente citado, não se desincumbira do ônus que lhes 

competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Em contrapartida, conforme já 

demonstrado, a autora colacionou tanto acervo fático quanto probatório a 

caracterizar a conduta ilícita perpetrada pela demandada, cumprindo com 

o disposto no art. 373, I, do CPC. 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 se viu em 

situação vexatória e de risco iminente de ter seus bens e dinheiro 

constritos, tendo em vista que a demandada não só a inseriu 

indevidamente em Certidão de Dívida Ativa, como também propôs ação de 

execução fiscal, sendo a autora citada para proceder com o pagamento, 

dando fim a tal ato quando demonstrada a inexistência de dívida. É cediço 

que é extremamente gravoso a propositura de execução fiscal para 

recebimento de verbas devidas às Fazenda Públicas em relação ao 

executado, diante das medidas que são cabíveis para tentar localizar 

valores e bens em nome do executado, ao passo que a reclamante não só 

passou por essa situação, porquanto ter demonstrado nos autos 

executórios que não era devedora. Nesta esteira de entendimento: 

“INDENIZAÇÃO.INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CDA E 

PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. 

MANUTENÇÃO. São três os elementos reconhecidamente essenciais na 

definição da responsabilidade civil - a ilegalidade, o dano e o nexo de 

causalidade entre um e outro. Comprovada a ilegalidade, o dano e o nexo 

causal, exsurge a obrigação de indenizar. O dano moral decorrente do 

abalo gerado pela indevida inscrição em dívida ativa é presumido e 

decorre do próprio fato. No arbitramento da indenização advinda de danos 

morais, o julgador deve se valer do bom senso e razoabilidade, atendendo 

às peculiaridades do caso, não podendo ser fixado quantumque torne 

irrisória a condenação, tampouco valor vultoso que traduza 

enriquecimento ilícito. Indenização por danos morais mantida. (TRF4, AC 

5007877-57.2015.4.04.7201, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE 

PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 30/11/2016)” “APELAÇÃO. 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA (CDA). INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. 

APLICAÇÃO CPC/73. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou 

procedente em parte o pedido para determinar o cancelamento dos débitos 

inscritos na Dívida Ativa (nº 70614038266-68/ n.º 70614038265-79) no 

nome do demandante, condenando as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, em observância ao 

disposto no art. 85 §2º, do CPC/2015. 2. Na origem, o demandante 

ingressou com ação ordinária requerendo a condenação da União ao 

pagamento de R$ 2.881,80, a título de ressarcimento pelos danos 

materiais, e R$ 6.000,00, a título de reparação pelos danos morais, bem 

como o cancelamento da dívida que alegou indevida. 3. A questão 

devolvida ao Tribunal no âmbito deste recurso diz respeito à 

responsabilidade civil da União, em virtude da inscrição indevida do nome 

do apelante na Certidão de Dívida Ativa, e o cabimento de indenização 

pelos danos materiais e morais alegados pelo recorrente. 4. A questão 

deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva consagrada no § 6º 

do art. 37 da Constituição Federal, que assim estabelece: "as pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa". Para caracterizar esse tipo de 
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responsabilidade, são necessários três pressupostos: conduta não sujeita 

a excludentes de responsabilidade (exercício regular de direito, fato 

exclusivo de terceiro e força maior), o dano e o nexo causal. Ainda que se 

entendesse pela omissão do Estado, não se pode deixar de levar em 

conta que, nesse caso, existe divergência doutrinária acerca da natureza 

da responsabilidade, se esta seria objetiva ou subjetiva. A jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a 

responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada 

no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Precedentes: STF, Tribunal 

Pleno, RE 841.526, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1.8.2016; STF, 2ª Turma, RE 

677.283 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 8.5.2012; STF, 1ª Turma, 

ARE 754.778 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19.12.2013). 5. Inexiste 

controvérsia nos autos acerca da inscrição indevida do nome do 

recorrente em dívida ativa. A própria recorrida confirma que, na data do 

ajuizamento da ação, o demandante se encontrava com o nome e CPF 

inscritos indevidamente no cadastro da dívida ativa, tendo informado, 

contudo, que houve a exclusão dois meses após o respectivo cadastro. 

Logo, restou comprovado nos autos a prática de ato ilícito por parte da 

União, que vinculou ao nome do apelante débitos que não lhe pertenciam, 

lançando-os em dívida ativa. 6. O direito à indenização por dano moral 

exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua 1 manutenção) 

nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a 

prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Não é 

outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido: STJ, 

2ª Turma, AgRg no AREsp 460591, , Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

24.3.2014. 7. Diante do caso concreto, considerando a culpabilidade 

exacerbada da recorrida, que demonstrou um descontrole administrativo 

capaz de gerar uma situação perturbadora no demandante que 

ultrapassou o limite do mero aborrecimento, fixo o quantum indenizatório 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pautado nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, como forma de recompensar o sofrimento, mas sem se 

tornar fonte de enriquecimento. 8. A contar de 30.6.2009, aplica-se, com 

relação aos juros e correção monetária, o disposto no art. 1º-F da Lei n. 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em seu art. 5º (STF, 

RE 870.947, Rel. min. LUIZ FUX, DJE 27.4.2015), a contar da data do 

a r b i t r a m e n t o  ( T R F 2 ,  5 ª  T u r m a  E s p e c i a l i z a d a ,  A C 

0102693-52.2014.4.02.5053, Rel. Juiz Fed. Conv. JULIO EMILIO 

ABRANCHES MANSUR, E-DJF2R 2.12.2016). 9. Quanto à indenização por 

danos materiais no valor de R$ 2.881,80, considerando a ausência de 

comprovação da relação de tais despesas com o objeto da ação, 

mantenho a sentença nesse ponto, eis que improcedente tal pretensão. 

10. Considerando que o demandante decaiu apenas quanto ao pedido de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 2.881,80, tendo, contudo, 

logrado êxito na pretensão de cancelamento da dívida (R$ 80.828,25) e de 

indenização por danos morais (R$ 6.000,00), deve a União suportar, por 

inteiro, o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos 

termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. Assim, na forma do art. 

85, §3º, I, do CPC/2015, fixo os honorários em 10% sobre o valor do 

proveito econômico obtido pelo demandante, qual seja, R$ 86.828,25, 

sendo R$ 80.828,25 (valor da dívida cancelada) somada à indenização por 

danos morais (R$ 6.000,00). 11. Apelação parcialmente provida para 

condenar a União a pagar o valor de R$ 6.000,00, a título de compensação 

por danos morais. Honorários advocatícios a serem pagos pela recorrida, 

no valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo demandante. 

Classe: Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho Órgão 

julgador: 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão13/09/2017, Data de 

disponibilização15/09/2017, RelatorRICARDO PERLINGEIRO)” “Apelação 

cível – Ação anulatória de débito fiscal com pedido de indenização por 

danos morais – ITCMD – Doação - Inscrição no CADIN estadual – Protesto 

de CDA - Sentença de procedência – Recurso da FESP e remessa 

necessária suscitada. 1. ITCMD – Doação – Pai que comprou imóvel para a 

filha em 1998, já constando desde então de sua declaração de imposto de 

renda – Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) que foi lavrado tão 

somente em 2013 – Configuração da decadência, com a consequente 

extinção do crédito tributário (art. 156, inc. V, CTN). 2. Danos morais 

configurados – Indevida inclusão do nome da autora nos cadastros de 

inadimplemento em situação na qual o ITCMD não era devido, até porque a 

decadência extingue o próprio direito (crédito tributário) - Verba 

indenizatória arbitrada de maneira razoável e proporcional (R$ 10.000,00) 

– Evidenciado o nexo causal. R. Sentença mantida. Recurso e remessa 

necessária desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 

1047050-84.2016.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão 

Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda 

Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

07/11/2018; Data de Registro: 07/11/2018)” 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. 
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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$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

10.000,00 (dez 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, 13 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000895-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PIDGURNEI SILVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000895-98.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ROSANGELA PIDGURNEI 

SILVEIRA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em 

Correição. Ante a apresentação de contestação e impugnação aos autos, 

DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, remetam-se os autos à Juíza Leiga 

para designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 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: 1000021-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GOMES (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000021-16.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VALTER GOMES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação jurisdicional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Em 

consequência, revogo a liminar concedida anteriormente. 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 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

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: 1001183-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIANA PEREIRA ALVES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001183-46.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JORGIANA PEREIRA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em 

discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia prestação 

jurisdicional para ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela 

desistência do feito. Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem 

a necessidade de anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, 

HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os efeitos legais, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Em 

consequência, revogo a liminar concedida anteriormente. 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 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

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: 1001182-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIANA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001182-61.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JORGIANA PEREIRA ALVES 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos em 
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correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre assinalar 

que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O autor 

perseguia prestação jurisdicional para ver sua pretensão satisfeita, 

todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de 

desistência da ação, sem a necessidade de anuência do requerido, o 

Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência para 

que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Em consequência, revogo a liminar concedida 

anteriormente. 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 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. 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: 8010143-71.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL MONTEIRO LANDIVAR (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:

RUDSON ALAN HOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ABADIA MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos em Correição. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, 

devidamente intimada para apresentação de endereço das testemunhas, 

quedou-se inerte, pelo que REPUTO preclusa a produção da referida 

prova, nos termos do art. 507, do CPC. Dessa forma, INTIMEM-SE as 

partes para apresentação de alegações finais, no prazo legal. Com o 

transcurso do prazo, certifique-se e encaminhem-se os autos à Juíza 

Leiga para elaboração do projeto de sentença. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 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: 1001866-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DOS REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID. 16816558, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 26 de Março de 2019 às 14h00min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora sustenta que, embora não tenha 

qualquer relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por 

débito inexistente no valor de R$ 220,98 (duzentos e vinte reais e noventa 

e oito centavos), registrado pelo contrato nº 0303138600, de modo que 

requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. 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). De pronto, em que pese à alegativa da requerida de que seria 

indispensável a juntada de negativação original pela autora, tal não merece 

próspera, visto que o documento encartado na exordial fora retirado pelo 

site do SPC por empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à 

comprovar a negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

posta. Adentrando ao meritum causae, 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 0303138600, no valor de R$ 220,98 (duzentos e vinte 

reais e noventa e oito centavos), consoante extrato juntado em id nº 

14371195, 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 relatórios de ligação em tese 

feitas pela autora, 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 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 
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UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 14371195). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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 
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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$ 3.000,00 (três mil reais). DA 

LIGITÂNCIA DE MÁ-FÉ. 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, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 0303138600, no valor de R$ 220,98 (duzentos e vinte reais e 

noventa e oito centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos 

de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. 

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 27 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$ 115,41 (cento e quinze reais e quarenta 

e um centavos), registrado pelo contrato nº 2123195328, de modo que 

requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. 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). De pronto, em que pese à alegativa da requerida de que seria 

indispensável a juntada de negativação original pela autora, tal não merece 

próspera, visto que o documento encartado na exordial fora retirado pelo 

site do SPC por empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à 

comprovar a negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

posta. Adentrando ao meritum causae, 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 2123195328, no valor de R$ 115,41 (cento e quinze 

reais e quarenta e um centavos), consoante extrato juntado em id nº 

14373042, mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa, inexistindo 
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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 relatórios de ligação em tese 

feitas pela autora, 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 MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica 

entre as partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio 

sistema, pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, 

cabendo-lhe trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do 

presente feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente 

em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 14373042). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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 
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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$ 3.000,00 (três mil reais). 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 

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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 2123195328, no valor de R$ 115,41 

(cento e quinze reais e quarenta e um centavos), devendo a Secretaria da 

Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do 

mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 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 embora tenha contratado os 

serviços de telefonia da reclamada, mesmo tendo quitado sua fatura 

mensal, continuou sendo cobrada, o que ensejou no pagamento em 

duplicidade da fatura, por receio de ter seu nome negativado. Assim, 

busca a repetição do indébito, com a condenação da reclamada em pagar 

danos morais. 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. 

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 
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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 quitado a 

fatura, ainda que fora do vencimento, sendo indevida a cobrança e 

pagamento em duplicidade. A requerida sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações. Contudo, o ponto nodal do feito encontra-se pairado sobre a 

conduta ilícita da demandada em em continuar cobrando os valores a que 

a autora efetivou o pagamento em duplicidade. Todavia, como é sabido, 

tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma 

unilateral e facilmente manipuladas, 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, por conduta ilícita da demandada, efetuou o pagamento da 

fatura do mês de dezembro em duplicidade, e, ainda assim, tivera sua linha 

telefônica bloqueada sob o argumento de inadimplência. 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. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). DA 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO De outro norte, quanto ao pedido de repetição do 

indébito, em dobro ou no mesmo valor, frisa-se que o art. 42, parágrafo 

único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa do Consumidor) prevê 

expressamente que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. Assim, para ser aplicada a pena do citado dispositivo legal 

exige-se a presença dos seguintes requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) 

dívida originária de uma relação de consumo; e iii) pagamento indevido. 

Nesse diapasão, volvendo os olhos aos autos, verifica-se que tais 

requisitos se encontram devidamente preenchidos, haja vista que o 

consumidor promoveu o pagamento da quantia de R$ 30,66 (trinta reais e 

sessenta e seis centavos) em duplicidade. Por outro lado, na ótica do 

Código Civil, a sua procedência também é a decisão mais acertada. Tal 

conclusão tem por premissa o próprio texto do art. 940 do Código Civil, 

assim positivado: “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em 

parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for 

devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do 

que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo 

se houver prescrição”. Como se nota, a cobrança de débito, mediante 

demanda judicial, apresenta-se como requisito “sine qua non” para ensejar 
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a repetição do indébito, sendo certo a sua existência ao volver os olhos 

ao extrato bancário anexado aos autos. Pelo o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três 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. CONDENO a demandada à restituição 

do indébito, no valor igual ao dobro do montante indevidamente cobrado 

pelos serviços não prestados, ou seja, no importe de R$ 61,32 sessenta e 

um reais e trinta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada da sentença. 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, 30 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 tenha atrasado o 

pagamento das faturas referente aos meses de julho e agosto, procedera 

com o pagamento, contudo, a demandada suspendeu os serviços de 

telefonia e internet, além de lhe cobrar valores já quitados, além de 

existirem serviços em sua conta não contratados, 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 negativização indevida do seu nome pela requerida, consoante se 

observa dos documentos acostados a inicial, a despeito de ter efetivado o 

pagamento das referidas faturas, consoante documentos juntados em id 

nº 5213040/5213098, ficando evidente que a cobrança e suspensão dos 

serviços em voga fora totalmente descabida e ilegal. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a legalidade da cobrança, aduzindo que o código de 

barras do boleto que o autor pagou é de banco diverso do que é utilizado 

por ela, 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, 

limitando-se a colacionar aos autos telas de sistema com dados do autor 

e, em tese, valores referente aos serviços prestados. Todavia, como é 

sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de 

forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode 

considerar como prova hábil a demonstrar a existência de inadimplemento 

as informações que são reproduzidas apenas no próprio sistema da 

requerida, 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. Na mesma toada, não pode o autor ser responsabilizado 

por eventual fraude ocorrida por funcionário da demandada, tendo em 

vista que o código de barras fora passado ao reclamante por telefone que 

detinha nome da empresa reclamada, bem como os exatos dados do autor 

e valores das faturas vencidas. Por derradeiro, embora o requerido afirme 

que havendo fraude não concorrera para a sua concretização, tal não o 

exime da responsabilidade, pois atribuir ao consumidor a responsabilidade 

por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, 

tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por eventuais falha dos 

terceiros, cabendo a empresa que atua em amplo mercado do consumo 

adotar as providências cabíveis para evitar situações como a narrada nos 

autos. In casu, a inexistência de débito restou comprovada nos autos, o 

que leva a crer que tal fora celebrado mediante fraude praticada por 

terceiros e, neste caso, a fraude, ao integrar o risco da atividade 

comercial, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui 

habilidade técnica para configurar a excludente de responsabilidade civil 

por culpa de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, da Lei 8.078/90 - o 

Código de Defesa do Consumidor, tal como pleiteia a reclamada. Acerca 

do caso fortuito, sua previsão legal encontra-se insculpida no art. 393, 

parágrafo único, do Código Civil, ao passo que a excludente de 

responsabilidade por ato de terceiros está prevista no art. 14, § 3º, II, da 

Lei 8.078/90, vejamos: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se 
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houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir.” “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: II - a culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro.” No presente feito, verifica-se que se trata de fortuito interno, 

o qual não enseja a excludente de responsabilidade da requerida, 

conforme já dito alhures, uma vez que deveria ter agido com prudência ao 

celebrar contratos apenas mediante apresentação de dados pessoais da 

parte, sem confirmar se de fato era ela a contratante, atuando ao seu 

próprio risco comercial. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS 

MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL CELEBRADO MEDIANTE 

FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com 

o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Cuidam os presentes autos 

de pedido declaratório de inexistência de débito, cumulado com 

indenização por danos morais, ao fundamento de que o recorrido possui 

uma linha telefônica administrada pela recorrente (84**-**17), cujos 

valores nunca superavam os R$ 60,00 (sessenta reais) mensais, contudo, 

foi-lhe enviada fatura relativa a outro número (85**-**33), no valor de R$ 

10.841,03 (dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e três centavos), 

sendo que, segundo afirma, jamais firmou contrato relativo a tal linha. Em 

face da dívida, os serviços relativos à sua linha (84**-**17) foram 

suspensos e seu nome negativado. Assim, pleiteia o restabelecimento da 

linha afeta ao nº 84**-**17, declaração de inexistência de débito relativo ao 

nº 85**-*33, restituição em dobro de quantia paga, retirada de seu nome do 

cadastro de inadimplentes e reparação por danos morais. 3. Entendo 

assistir razão apenas em parte à recorrente. Quanto à inexistência de 

débito, a prova carreada aos autos indica, claramente, que o contrato 

relativo à linha de telefonia móvel nº 85**-**33 foi celebrado mediante 

fraude praticada por terceiros e, neste caso, a fraude, ao integrar o risco 

da atividade comercial, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não 

possui habilidade técnica para configurar a excludente de 

responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, da 

Lei 8.078/90 - o Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, a 

fraude gerou a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastros 

restritivos de crédito (fls. 29 e 31), devendo este ser indenizado pelos 

danos advindos da falha dos serviços prestados pela recorrente, nos 

termos dos artigos 14, § 1º, e 17 da Lei 8.078/90. 4. É presumível a 

ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade, notadamente a honra 

e a dignidade, em razão de indevida inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito. Não há necessidade, neste caso, de demonstrar o dano moral, 

pois é decorrente do ilícito já demonstrado. 5. A fixação do valor a título de 

dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, 

tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao 

enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. 

Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à 

dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às 

condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva 

do dano moral. Destaco que a jurisprudência tem se posicionado fixando 

em valores que variam entre R$ 2.000,00 (Acórdão n.675149, 

20110112106052ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Julgamento: 30/04/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. 

Pág.: 263) e R$ 8.000,00 (Resp 740968, STJ). Considerando tais 

parâmetros e a gravidade da conduta no caso concreto, entendo 

necessária a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

6. Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, que: "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável." No presente caso, embora tenha ocorrido a cobrança 

indevida, não houve o pagamento para justificar a devolução, muito 

menos, em dobro e, neste caso, deve ser afastada a condenação pela 

cobrança indevida. 7. Assim, conheço do recurso e dou provimento, em 

parte, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de 

restituição do valor corresponde à cobrança indevida, eis que não houve 

o pagamento, bem como para reduzir o valor da indenização por danos 

morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da 

sentença. 8. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).(TJ-DF 

- Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140310184749 DF 

0018474-53.2014.8.07.0003, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE : 19/11/2014 

. Pág.: 418, Julgamento 18 de Novembro de 2014, Relator ANTÔNIO 

FERNANDES DA LUZ)” Alfim, no que concerne aos serviços descritos na 

fatura do autor e que requer a retirada, quais sejam, PA 154 Ass. 

s/Franquia Oi Fixo, Comodidade – Pacote de Serviços Inteligentes 2 e Anti 

Vírus+Backup+Educa, tais, conforme demonstrado pela demandada, não 

geram qualquer tipo de acréscimo na fatura do requerente, tendo em vista 

que são serviços ofertado conjuntamente com o pacote adquirido pelo 

autor, contudo, tendo em vista que o requerente tem direito em não 

contratá-los, hei por bem em determinar sua retirada. 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. 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 reclamante fora cobrada indevidamente pela demandada, mesmo 

tendo quitado as faturas dos meses de julho e agosto, sendo a medida 

totalmente descabida e ilegal. 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. 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 
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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$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE a cobrança objeto da 

presente demanda, bem como DETERMINO que o cancelamento dos 

serviços descritos na fatura do autor, quais sejam, PA 154 Ass. 

s/Franquia Oi Fixo, Comodidade – Pacote de Serviços Inteligentes 2 e Anti 

Vírus+Backup+Educa. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000005-62.2018.8.11.0011. EXCEPTO: EMERSON RICARDO DE PAULA 

EXCIPIENTE: FAIXA BRANCA COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP, 

ARNALDO EWALDO FROHLICH, VANESSA MARIA FALAVINHA FROHLICH 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, 

cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;”. 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). Passando a análise 

da preliminar suscitada de nulidade de intimação da advogada, ressalto 

que a mesma não merece acolhida, eis que se a parte requerida entende 

que houve referida nulidade deve suscitar tal instituto nos autos da ação 

de conhecimento e não neste incidente, por fugir do objetivo do mesmo, o 

qual versa apenas aferir a possibilidade de desconsideração da 

personalidade jurídica da requerida, caso constatado o preenchimento dos 

requisitos legalmente previstos. Superada as preliminares, passo à análise 

do mérito causae. 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 no 

artigo 28, o qual prevê as hipóteses de desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa, vejamos: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a 

personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, 

fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 

desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado 

de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades 

integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são 

subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 

código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente 

responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As 

sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser 

desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 

alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores. Cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor 

adota a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, cujo 

requisito autorizador é objetivo, ou seja, basta a insolvência da pessoa 

jurídica. Em outras palavras, havendo óbices ao ressarcimento do 

consumidor, por não serem encontrados bens suficientes da pessoa 

jurídica, poderá o juiz desconsiderar a personalidade para adentrar no 

patrimônio dos sócios. In casu, verifico que a parte autora demonstrou 

pelo documento de ID 11274307 a existência de diversas anotações de 

inadimplemento financeiro da requerida, o que deixa evidente a insolvência 

exigida para a desconsideração. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para DECLARAR a desconsideração da personalidade 

jurídica da requerida e inclusão dos sócios proprietários ARNALDO 

EWALDO FROHLICH e VANESSA MARIA FALAVINHA FROHLICH no polo 

passivo dos autos de nº 8010005-12.2012.8.11.0011. Sem custas em 

primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 
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requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Após o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia da presente decisão 

aos autos de nº 8010005-12.2012.8.11.0011, devendo proceder-se, 

naqueles autos, à citação dos sócios proprietários para efetuarem o 

pagamento do débito exequendo naqueles autos, no prazo legal, sob pena 

de penhora de bens e valores. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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Processo Número: 1000273-53.2017.8.11.0011
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SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000273-53.2017.8.11.0011. REQUERENTE: SABRINA GONCALVES 

NOGUEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. 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). 

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 teve sua conta bloqueada através da imagem de ID 13891388. Em 

contrapartida, a reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

qual seja, trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor (art. 373, II, do CPC), posto que se limitou a trazer telas de 

seu sistema interno, prova unilateral, incapaz de afastar o ônus que lhe 

recai. Apesar da alegação da parte demandada de que houve na verdade 

o erro operacional que gerou duplicidade de valores na conta da autora, o 

fato é que a requerente não foi a causadora de referido erro, tendo este 

decorrido de problemas com o sistema da própria requerida, razão pela 

qual, não pode a consumidora ser penalizada com o bloqueio de sua 

conta, restringindo seu direito de livre movimentação de seus créditos. 

Ademais, tenho que a conduta da requerida configura ainda prática 

abusiva nos termos do art. 39 do CDC, haja vista que deixou de atender à 

demanda da consumidora, deixando de prestar os serviços que lhe são 

obrigatórios, bloqueando totalmente o acesso dela a conta corrente e seus 

créditos depositados naquela instituição bancária, simplesmente ao 

argumento de houve erro operacional e com a finalidade de obriga-la a 

devolver os valores que foram creditados erroneamente em sua conta. 

Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação de serviço pela 

demandada, sendo a procedência do pedido exordial medida que se 

impõe. Nesse sentido: “(...) O defeito de serviço e o ato ilícito do banco 

réu, consistente em indevido bloqueio da conta corrente da autora, 

prinvando-a de usufruir de sua remuneração nela depositada de forma 

imediata, configura, por si só, fato gerador de dano moral, apresenta com 

fravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento 

psicológico relevante, porquanto capaz de ofender a dignidade e a honra 

subjetiva dela – Indenização por danos morais que se arbitra em R$ 

15.760,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste 

julgamento. Recurso provido. (TJSP, Apl 0022905-28.2011.8.26.0482, 20ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Rebello Pinho, j. 14/09/2015)” 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 esteve impossibilitada de utilizar sua conta 

bancária, estando esta bloqueada por erro interno do requerido, fato este 

que indubitavelmente abala o psicológico, eis que as consequências 

podem ser a privação da autora e de sua família de adquirir até mesmo 

itens de primeira necessidade, como alimentação, pois impedida ficou de 

efetuar qualquer transação financeira. 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 
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reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida OOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO SICREDI SUDOESTE 

MTao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora 

SABRINA GONÇALVES NOGUEIRA, 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 desta sentença, 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 e 55 da Lei 9.099/95. 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, 23 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA MARIA GOMES OAB - SP0127349A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000046-29.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CABECA MOTO PECAS LTDA 

- ME REQUERIDO: CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 

33841750850 Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De 

proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;”. 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). Passando a análise 

das preliminares, verifico que a primeira delas é a de que a empresa 

requerida é do ramo de propagandas e que está regularmente inscrita no 

Estado de São Paulo, todavia, tais argumentos isoladamente não tem o 

condão de apontar a legitimidade das cobranças perpetradas, tampouco 

são aptas a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, razão 

pela qual, REJEITO referida preliminar. Quanto à alegada incompetência do 

juízo para apreciação do feito, ao argumento de que o competente seria do 

lugar da sed da reclamada ou do foro de eleição, saliento que em se 

tratando de relação consumerista, como no presente caso, impera a regra 

de competência do local do domicilio do consumidor, qual seja, esta 

comarca, motivo pelo qual, perfeitamente competente este juizado para 

apreciação e julgamento da presente lide, nos termos do art. 101 do CDC. 

Portanto, REPILO tal questionamento. No que tange a alegada prescrição, 

observo que o fundamento da demandada é no art.49 do CDC, que fala do 

direito ao arrependimento no prazo de 07 (sete) dias subsequentes à 

contratação dos serviços. Entretanto, os fatos narrados demonstram que 

não houve contratação pela requerente dos serviços, mas sim contato 

telefônico que gerou uma proposta de contratação, a qual não foi aceita e 

nem assinada pelo representante legal da pessoa jurídica autora. Neste 

trilhar, não há que se falar em arrependimento, eis que não contratado o 

serviço. Igualmente não há que se falar em prescrição do direito de pugnar 

pela indenização almejada, notadamente porque ainda não decorrido o 

prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC para pleitear a reparação 

pelos danos sofridos, haja vista que os fatos se deram em 05/12/2017, 

razão pela qual AFASTO referida preliminar. Superada as preliminares, 

passo à análise do mérito causae. 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 de boleto emitido pela requerida, consoante 

se observa dos documentos acostados na inicial, por serviço que alega 

não ter solicitado, tendo juntado inclusive print da recusa da proposta 

encaminhada pela demandada e cópia do contrato que não fora assinado. 

Em contrapartida, a requerida sustenta que houve a contratação dos 

serviços impugnados, 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 meras alegações de legitimidade 

da cobrança. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS 

NÃO CONTRATADOS. Não se desimcumbiu a ré de comprovar, nos 

termos do art. 373, II, do CPC, a efetiva contratação dos serviços de 

telefonia que originaram as cobranças em excesso apontadas nas 

faturas, forçosa se torna o acolhimento das pretensões vertidas na inicial, 

rescindindo-se o contrato entabulado entre as partes, declarando-se a 

inexistência do débito ilegítimo e determinando-se a devolução dos valores 

pagos em excesso. (TJMG, Apelação Cível : AC 10000171012669001, 

Relator Cláudia Maia, j.. 19/04/2018)” A alegação da requerida afirmando 

ter havido contratação não tem o condão de retirar o ônus da requerida, 

pois incumbia à mesma a comprovação, devendo anexar contrato 

devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações efetuadas para 

caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. A demandada não 

apresentou qualquer cópia do contrato assinado, pelo contrário, o único 
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contrato que dos autos consta é o juntado pela autora em ID 11460136 o 

qual está sem oposição de assinatura e carimbo, demonstrando a não 

efetivação da contratação e consequentemente a ilegitimidade da 

cobrança enviada pela ré. Não há qualquer prova juntada pela requerida 

de que a autora assinou e enviou documentação para concretização da 

contratação dos serviços cobrados. Assim, patente a abusividade da 

conduta, nos termos do art. 39, incisos III e VI do CDC, vejamos: III - enviar 

ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou 

fornecer qualquer serviço; (...) VI - executar serviços sem a prévia 

elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, 

ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes; 

Compartilhando de referido entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. COBRANÇA 

INDEVIDA. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO APELADO. APELAÇÃO. 1. 

EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO 

GERADOR DA COBRANÇA QUE NÃOS E ENCONTRA ASSINADO PELO 

APELADO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. 2. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COBRANÇA. 

RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS. 

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO. 

INTERPOSTO PELO APELANTE. COM OS MESMOS ARGUMENTOS E 

PEDIDOS DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO 

CONHECIDO. (TJPR, 9ª Câmara Cível – AC 1110907-0, Relator D’artagnan 

Serpa As, j. ,30/06/2016) Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Dos 

danos materiais Patente a devolução dos valores indevidamente cobrados 

pela reclamada, de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 

42 do CDC, eis que os fatos narrados não caracterizam hipótese de erro 

justificável, havendo claros indícios de má-fé da requerida ao enviar 

cobrança pro serviços não contratados, cujo contrato não fora assinado e 

fora claramente rejeitado pelo representante legal da autora. Assim, 

restando demonstrado o pagamento do boleto enviado, por receio de 

negativação do CNPJ da requerente, patente a devolução dos valores de 

forma dobrada. Dos danos morais Quanto ao 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 o autor foi cobrado por serviços não contratados e compelido a 

efetuar o pagamento sob a ameaça de negativação de seu nome no 

cadastro dos inadimplentes. 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a 

requerida CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados à autora CABECA MOTO 

PECAS LTDA - ME, no valor de R$ 6.000,00 (seis 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 desta sentença, bem 

como à devolução do montante de R$ 1.538,80 (hum mil quinhentos trinta 

oito reais e oitenta centavos), a titulo de repetição de indébito, devendo 

estes serem devidamente corrigidos e incidentes juros desde o efetivo 

desembolso. Julgo extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, e ainda para DECLARAR a 

inexistência do débito oriundos do contrato de nº 135883. 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 e 55 da Lei 9.099/95. 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, 23 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000355-84.2017.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO LOPES 

NUNES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos 

em correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da 

Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre 

destacar que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da 

lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, 

nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, 

quando: I- não houver necessidade de produção de outras provas;”. 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). 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 em duplicidade da mensalidade referente ao 

mês de outubro, consoante se observa dos documentos acostados na 

inicial. Em contrapartida, a requerida sustenta que houve divergência uma 

vez que o comprovante de pagamento apresentado pelo autor na inicial 

está com o código de barras divergente com o do Banco Recebedor, 

contudo, tem-se que a responsabilidade pela emissão do código de barras 

é da própria requerida, razão pela qual, se algum erro houve em referido 

código é de responsabilidade da requerida e não pode ser transferida ao 

consumidor. Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto 

ter sido deferida a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INESITÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO NO 

CÓDIGO DE BARRAS NÃO ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR. Muito embora 

alegue o demandado que o pagamento não restou comprovado, tendo em 

vista que o número código de carras da fatura paga não confere com o 

número do recibo de pagamento (fl. 15), tal fato não pode ser imputado ao 

autor. Assim, é defeituosa a conduta do demandado ao cobrar débito já 

pago e enviar o nome do autor aos cadastros restritivos de crédito. 

Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO [...] (TJRS, AC 

70077089746, 24ª Câmara Cível, Relator Jorge Maraschin dos Santos, j. 

25/04/2018)” Dos danos materiais O requerente pugna pela devolução dos 

valores indevidamente cobrados de forma dobrada, nos termos do art. 

42,parágrafo unico, do CDC. Contudo, referido dispositivo legal reza que: 

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." 

No caso narrado, tenho que o equívoco na impressão do boleto e do 

código de barras trata-se de erro justificável, nos moldes estabelecidos 

pela lei, não restando qualquer indício de má-fé na cobrança, o que 

autorizaria a devolução dos valores de forma duplicada. Assim, 

inequívoco o dever da devolução dos valores cobrados indevidamente, 

porém, este deverá se dar de forma simplificada. A jurisprudência é 

pacifica neste sentido, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO POR MEIO DE 

DOCUMENTO FALSOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO 

CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Ausente qualquer indício da ocorrência de má-fé, não é 

legítima a pretensão à devolução em dobro de valores indevidamente 

cobrados. 2. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJDF, 

0016906-37.2016.8.074.0001, Relator Alvaro Ciarlini, j. 10/05/2017) 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 o autor foi cobrado por valores já adimplidos, o que indubitavelmente 

causa aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. 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).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 
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por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar a requerida BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados 

ao autor JOSE AUGUSTO LOPES NUNES, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da 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 e devolução dos 

valores de R$ 304,10 (trezentos e quatro reais e dez centavos), cobrados 

indevidamente, de forma simples, eis que não comprovada má-fé, 

devidamente atualizado 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 e 55 da Lei 

9.099/95. 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, 23 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000375-41.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SIDNEIA SOARES DE PAIVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. Inicialmente verifico que ainda não houve ainda 

decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual 

passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Em que pese essa 

magistrada entender que se trata de regra de procedimento e não de 

julgamento, entendo não haver qualquer prejuízo às partes da inversão 

nesta oportunidade, eis que cada qual acostou aos autos as provas que 

entenderam necessárias a elucidação dos fatos e comprovação de suas 

teses. Sem guarida a requerida ao suscitar como preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus probandi, eis que se trata o mérito da 

presente demanda de relação consumerista, notadamente de alegação de 

inexistência de débito, sendo que a produção de provas negativas como 

seria necessário no presente caso se trata de prova diabólica, haja vista a 

impossibilidade de o requerente efetuar a produção da mesma. Trata-se 

neste caso de hipossuficiência processual e não técnica como alegado 

pela reclamada. Assim sendo, a inversão é totalmente coerente e 

necessária, razão pela qual rejeito referida preliminar. Em seguida, a 

reclamada aduz preliminarmente a ausência de comprovante de 

negativação retirada no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. De 

pronto, em que pese a afirmativa da requerida de que seria indispensável 

a juntada de negativação original pela autora, tal não merece próspera, 

visto que o documento encartado na exordial fora retirado pelo site do SPC 

por empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à comprovar a 

negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar posta. 

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 0234906092, no valor de R$ 168,54 (cento e sessenta e oito reais 

e cinquenta e quatro centavos), consoante extrato juntado em id nº 

12783464, 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 meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “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 
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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)” Há que se ressaltar que a mera juntada 

de prints do sistema interno da requerida não pode ser considerado como 

prova de contratação dos serviços por se tratar de prova unilateral, sendo 

imprescindível neste caso a juntada de contrato devidamente assinado 

e/ou áudio da negociação em caso de contratação ter se dado via 

telefone. Contudo, não houve a juntada de qualquer dessas provas. Desta 

feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a 

requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id nº 

14369200). 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. 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$ 3.000,00 (três mil reais), cuja 
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correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o 

negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da inserção 

indevida pelo contrato sob nº 0234906092, no valor de R$ 168,54 (cento e 

sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000305-58.2017.8.11.0011. REQUERENTE: WELLITON CHARLLES 

PEREIRA NETO REQUERIDO: OI 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. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. 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). Analisando a preliminar suscitada pela parte 

reclamada, tenho que não merece guarida, haja vista que os fatos 

narrados não demandam a realização de qualquer tipo de perícia para 

deslinde, sendo as provas documentais produzidas aptas a ensejar o 

convencimento desta magistrada, razão pela qual, rejeito referida 

preliminar e passo à análise do 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. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou que contratou serviço de internet na velocidade de 

15MB para Download e Upload, bem como o mínimo de 30% da referida 

velocidade fosse fornecida, o que in casu, não ocorrera. Digo isso com o 

olhar volvido ao contrato aportado aos autos pela reclamante, sendo que 

cumpriu com o requisito constante no art. 373, I, do CPC, conforme 

documento de ID 10348867 - Pág. 5/6. Em contrapartida, a reclamada não 

se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, trazer aos autos fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), 

posto que se limitou a trazer telas de seu sistema interno, o qual não 

possibilita, aferir quanto de velocidade encontrava-se disponibilizada. 

Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação de serviço pela 

demandada, sendo a procedência do pedido exordial medida que se 

impõe. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. CONSUMIDOR. INTERNET. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE INFERIOR A 

CONTRATADA. PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

EVIDENCIADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005265459, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 24/02/2015).” Quanto aos danos materiais, 

verifico que inexiste nos autos qualquer comprovante de pagamento das 

faturas, motivo pelo qual, incabível a condenação ao ressarcimento por 

ausência de prova. No que tange aos danos morais surgem em 

consequência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a acarretar 

sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor etc. A meu ver o simples fato de a 

autora ter recebido sinal de internet com velocidade inferior ao contratado 

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. Assim, estou 

convicto de que inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum fato 

gerador do dano moral, ante a falha da velocidade da internet utilizada, 

pois tal fato não tem o condão de causar, por si só, danos morais à parte 

autora não ultrapassando os limites dos transtornos da vida cotidiana, 

causando-lhe mero aborrecimento. Ressalto que a vida nos reserva 

alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, 

dependendo do nosso comportamento. Em meu entender, os fatos 

descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. O dano moral é 

exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os 

dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de 

Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, 

pág. 67/68, in verbis: "O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a 

angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que 

sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem 

o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam 

os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem 

suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado 

são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada 

pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor 

ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem 

jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. 

ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para 

reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. 

Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, 

seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão 

reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não 

peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, 

que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da 

lesão jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello 

da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).” 

Nesse mesmo sentido, já se julgou: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 
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REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. INTERNET. PRELIMINAR 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. 

DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA COM 

VELOCIDADE INFERIOR A CONTRATADA. PROVA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005265459, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/02/2015).” Dessa feita, 

não vislumbro a configuração do dano moral pugnado, de modo que o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Pelo o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

demandada a fornecer o sinal de internet contratado, 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, 23 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: 1001019-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SFOGIA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que adquirira produto, qual seja, 

HD Sata Seagate 1tb, 1000 gb, Barracuda,7200 rpm, 6gb, 64mb, Cach 

junto à requerida, o qual nunca fora entregue, não lhe sendo restituído o 

valor pago, tampouco substituído o produto. Citada a requerida 

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. 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). 

Analisando a preliminar suscitada pela requerida de ausência de interesse 

processual, uma vez que a parte autora teria procurado diretamente o 

Poder Judiciário, deixando de lado, por conseguinte, a via administrativa, 

não resiste ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. 

Cumpre destacar ainda que a reclamante colaciona entendimento 

jurisprudencial do Direito Previdenciário o qual, de fato, prescinde de 

exaurimento na via administrativa. Portanto, INDEFIRO a questão isagógica, 

de modo que o procedimento deve ter curso normal independentemente de 

qualquer apreciação administrativa do pedido incrustado na exordial. 

Melhor sorte também não assiste à requerida quando aventa sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, como será 

analisado em sede de mérito causae, por com ele se confundir. 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 adquiriu o produto HD Sata Seagate 1tb, 1000 gb, Barracuda,7200 

rpm, 6gb, 64mb, Cach junto à requerida, o qual nunca fora entregue ao 

requerente, e, mesmo entrando em contato a demandada, nada foi 

resolvido e nem lhe fora restituído o valor gasto, tampouco substituído o 

produto ficando patente a falha na prestação do serviço. Vislumbra-se 

pelo arcabouço fático e probatório dos autos que a requerida agiu 

ilicitamente, ainda que tal não seja necessariamente exigível quando 

existente relação consumerista, tendo em vista que vendera produto à 

autora sem proceder com a entrega, lhe negando a substituição por outro 

similar ou a restituição do valor pago. Assim, não prosperam as alegações 

da requerida, de modo que não se desincumbira do ônus que lhes 

competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Digo isso com o olhar volvido 

ao comprovante de pedido do produto e do respectivo pagamento (nº 

14376144/14376348), 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, o qual 

nunca lhe fora entregue, além da ausência de restituição do valor pago. 

Constatada então a responsabilidade da demandada, passarei a analisar o 

cabimento da indenização postulada. Do Dano moral Os danos morais 

surgem em consequência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a 

acarretar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, 

como vexame, constrangimento, humilhação, dor etc. A meu ver o simples 

fato de a autora ter adquirido um HD externo o qual não fora entregue 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. Assim, estou 

convicto de que inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum fato 

gerador do dano moral, ante o defeito apresentado pelo produto e o tempo 

que deixou de utilizá-lo, pois tal fato não tem o condão de causar, por si 

só, danos morais à parte autora não ultrapassando os limites dos 

transtornos da vida cotidiana, causando-lhe mero aborrecimento. Ressalto 

que a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se 

agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu 

entender, os fatos descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. 

O dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 

Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 
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jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).” 

Nesse mesmo sentido, já se julgou: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. PRODUTO COM GARANTIA ESTENDIDA. DEFEITO NÃO 

CONSERTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. TRATA-SE DE ILÍCITO CONTRATUAL SEM 

POTENCIALIDADE DE OFENDER A DIGNIDADE DO AUTOR. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O fato do fornecedor não consertar uma 

máquina de cortar cabelo garantida por contrato de seguro não 

caracteriza a existência de ofensa moral. 2. O simples inadimplemento 

contratual não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do 

instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que 

não oferece as facilidades que dele se espera. 3. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 

Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, o qual 

resta sobrestado por litigar a parte sob o pálio da Justiça Gratuita.(TJ-DF - 

Apelação Cível do Juizado Especial : ACJ 20140910253745, Orgão 

Julgador 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicação Publicado no DJE : 28/08/2015 . Pág.: 260, Julgamento 7 de 

Julho de 2015, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA)” 

“JUIZADO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE ELETRÔNICO PELA INTERNET. 

APARELHO COM DEFEITO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DO PREÇO E 

RECOLHIMENTO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

MORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE: HONRA. DIGNIDADE. IMAGEM. MERO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. ABORRECIMENTOS E VICISSITUDES DA VIDA COTIDIANA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. - Condeno 

o recorrente ao pagamento das custas finais, se houve. Deixo de fixar 

honorários advocatícios uma vez que não foram apresentadas 

contrarrazões. - Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, 

servindo a ementa de acórdão. (TJ-DF - Apelação Cível do Juizado 

Especial : ACJ 20140310228376, Orgão Julgador 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

16/09/2015 . Pág.: 196, Julgamento 11 de Setembro de 2015, Relator LUÍS 

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA)” “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - VENDA DE APARELHO TELEVISOR COM DIMENSÃO 

TÉCNICA DIFERENTE DA ANUNCIADA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - 

MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não são todas as frustrações cotidianas que 

são reconhecidas como fator de abalo emocional suscetível de tratamento 

para restabelecimento da autoestima do ser humano, pena de banalização 

do instituto jurídico atinente à indenização por danos morais. (RI 110/2014, 

DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)” Dessa feita, não 

vislumbro a configuração do dano moral pugnado, de modo que o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. 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$ 

199,97 (cento e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) , o qual 

fora despendido na aquisição do produto o qual não lhe fora entregue, não 

tendo o requerido comprovado a alegada devolução dos valores. Pelo o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, de modo 

que condeno a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais causados ao autor, no valor de R$ 199,97 (cento e noventa e 

sete reais e noventa e sete 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.), 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, 22 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, mesmo com o contrato de 

exclusividade realizado com a demandada, a mesma vendeu para outra 

loja, procedendo com o cancelamento unilateral de uma compra de vários 

calçados, o que lhe causou prejuízos materiais por já ter feito o pagamento 

dos produtos, além dos danos morais e lucros cessantes por ter deixado 

de vender. Devidamente citado, o demandado apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência do feito. Instada, a autora impugnou a 

contestação, requerendo o julgamento antecipado da lide. 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. Tal 

desfecho se impõe, pois a questão em debate é essencialmente de direito, 

sendo que os pontos de fato encontram-se sobejamente demonstrados 

por documentação carreada aos autos, sendo desnecessária a realização 

de audiência para tal fim (inciso I, do artigo 355 do diploma processual 

civil). 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). 1.DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA. Aduz a demandada que o requerente não deveria ser 

consagrado com os benefícios da justiça gratuita, impugnando a sua 

concessão nos termos do art. 4º e demais da lei 1.060/50, bem como dos 

arts. 98 e 99 do NCPC. Primeiramente, há que se registrar que com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, é previsível a oposição da 

impugnação da justiça gratuita em sede de contestação, não sendo mais 

necessário distribuição em autos apartados, devendo a mesma ser 

analisada nos próprios autos, consoante prevê o art. 100, do NCPC, in 

verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer 

impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, 

nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de 

petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Nesse sentido: 

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA 

REALIZADA NAS PRÓPRIAS RAZÕES DO APELO. BENEFÍCIO DEFERIDO À 

RÉ NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA 

REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973, QUE PREVÊ QUE A IMPUGNAÇÃO DEVE SER FEITA EM AUTOS 

APARTADOS, OU DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CUJA 

IRRESIGNAÇÃO PODE SER FEITA NOS MESMOS AUTOS. NECESSIDADE 

DE ANÁLISE SOB O ENFOQUE DO DIREITO INTERTEMPORAL. 

IMPRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 
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IRRETROATIVIDADE E DA IMEDIATA APLICAÇÃO DA LEI NOVA. NORMAS 

DE DIREITO PÚBLICO. EXEGESE DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, E DO ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO 

DIREITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI NOVA AO 

ATO CONSUMADO, JÁ ADQUIRIDO OU JÁ JULGADO EM DEFINITIVO. 

PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL, QUE ADOTOU A TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS 

PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA ANALISADO SOB A 

ÉGIDE DO CPC/73 E DA LEI N. 1.060/50. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA 

LEI ANTIGA NA ANÁLISE DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 2º, 

DO CPC. IMPUGNAÇÃO FEITA EM AUTOS APARTADOS. RECURSO NÃO 

CONHECIDO NO PONTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O art. 14 do 

Novo Código de Processo Civil deixa evidente que a intenção do legislador 

foi a de adoção da teoria de isolamento dos atos processuais, em que 

cada ato é identificado de forma clara e individualizada, de modo que a 

aplicação da nova lei (no caso, do NCPC) somente se dará após o término 

do ato processual anterior. Em resumo, significa dizer que, tanto os atos e 

fatos já consumados na vigência da lei antiga, quanto aqueles cujos 

efeitos estão pendentes, devem ser respeitados, ainda que a lei nova 

preveja situação diferente. PEDIDO DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA 

HOSPITAL CONVENIADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE (SUS). CONTRATO 

FIRMADO ENTRE O HOSPITAL E A CONCESSIONÁRIA. REQUSITOS DO 

ART. 77 DO CPC/73 NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE 

ENTRE O HOSPITAL, A UNIÃO E O ESTADO. TESE RECHAÇADA. Ausente 

uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 77 do CPC/73, não há que 

se falar em chamamento ao processo. MÉRITO. JUNTADA DO CONTRATO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONDENAÇÃO DA RÉ EM VALOR INFERIOR 

AO PLEITEADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA, EM 

RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INCIDÊNCIA 

INCLUSIVE DA MULTA CONTRATUAL DE 2%. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. INVIABILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO. De acordo 

com o princípio do pacta sunt servanda, os acordos devem ser cumpridos 

da forma como foram pactuados. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO 

E DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. MORA CONSTITUÍDA 

DESDE A DATA EM QUE HÁ O EFETIVO PREJUÍZO DO CREDOR. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 394 E 397 DO CÓDIGO CIVIL. O termo inicial 

para a incidência dos juros moratórios, em caso de cobrança de dívida 

vencidas, é a data do vencimento de cada fatura, marco a partir do qual 

há o efetivo prejuízo do credor. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVIABILIDADE. PARTE AUTORA QUE 

ALCANÇOU A TOTALIDADE DOS PEDIDOS. EVIDENTE SUCUMBÊNCIA 

EXCLUSIVA DA RÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 5% SOBRE O VALOR 

DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO CONFORME O 

ESTABELECIDO NO § 3º DO CPC/73. CONDENAÇÃO EM VALOR 

DETERMINADO. MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. Os honorários advocatícios deverão ser fixados, em 

regra, nos moldes do art. 20, § 3º, do CPC, levando em conta grau de zelo 

do respectivo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA, EM PARTE, CONHECIDO E, NESTA 

EXTENSÃO, PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130248064 Curitibanos 

2013.024806-4, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 

29/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público, )” Pois bem. Em que pese 

o pugnado pelo requerido, o mesmo não trouxe aos autos qualquer 

elemento comprobatório, limitando-se a fazer alegações sobre eventuais 

condições financeira da requerente que serão tão somente analisadas em 

caso de eventual interposição de recurso, tendo em vista que o 

procedimento adotado pela Lei 9.099/95 não detém custas, não se 

desincumbindo do seu ônus. A propósito, considere-se o seguinte julgado 

do extinto Tribunal de Alçada do Paraná: “APELAÇÃO CÍVEL. 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROVA. ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO 

DE TER O IMPUGNADO CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O 

ÔNUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, DA LEI Nº 1.060/50. SENTENÇA 

CASSADA. RECURSO PROVIDO. "Para a concessão do benefício da 

justiça gratuita não se deve analisar se o interessado possui bens de 

certo valor. Deve-se sim partir da premissa de que o pressuposto legal do 

direito ao benefício é a sua situação econômica, que não lhe permite pagar 

as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família".(TAPR - Ap.Cív 0211286-1 - Curitiba – Juiz 

Maria José Teixeira - 6a Câm. Cív. j. 25/03/2003 - Ac.: 167650 – p. 

25/04/2003. Em JUIS – Jurisprudência Informatizada Saraiva, São Paulo, 

Saraiva, nº 35, 2004).” Pelo exposto, porque a lei determina que o 

benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido mediante a 

simples afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família (Lei nº 

1.060/50, art. 4º), à míngua de quaisquer outras evidências de que 

indiquem que tal afirmação não é verdadeira, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente impugnação, deixando, contudo, para analisar o benefício no 

momento oportuno. Prefacialmente há que se destacar que, a despeito de 

ter sido deferida a inversão do ônus da prova regida pelo Código de 

Defesa do Consumidor em sede de decisão exordial, não há nos autos 

relação de consumo, motivo pelo qual irei analisar o presente feito sob o 

prisma da responsabilidade civil disposta no Código Civil. Pois bem. 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. 

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, p. 30). A Culpa é representação abstrata, 

ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

“stricto sensu”. Para que essa responsabilidade emerja, continua o 

mestre, necessário se faz "... que haja uma ação ou omissão da parte do 

agente, que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; 

que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido 

com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em 

regra geral, o dever de indenizar" (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 

30). (destaquei). No caso em apreço, tenho como evidenciada a conduta 

ilícita do requerido, uma vez que, ainda que tenha apresentado nos autos 

a competente contestação, não trouxe provas hábeis a convalidar o 

aduzido, sendo certo que não se desincumbira do ônus que lhes competia, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Explico. Vislumbra-se pelo arcabouço 

fático e probatório dos autos que o demandado agira ilicitamente, tendo em 

vista que cancelou de forma unilateral a venda de vários calçados para 

autora, sem justificativa plausível, aliado ainda ao fato de que a reclamante 

já havia realizado o pagamento da compra, o que não lhe fora ressarcido. 

Digo isso com o olhar volvido à confirmação do pedido feito pela autora, 

bem como do comprovante de pagamento do referido pedido (nº 

12994688), 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 o descumprimento do negócio entabulado pelo requerido, 

considerando que, mesmo quitado o valor acordado, o requerido cancelou 

o pedido unilateralmente sem entregar as mercadorias, tampouco lhe 

restituíra o valor pago. Outro não é o cenário, conquanto a própria 

demandada confesse que cancelou o pedido, ao argumento de que os 

calçados não estavam mais disponíveis em estoque, o que não comprovou 

nos autos, limitando-se a meras alegações, aduzindo ainda que só não 

procedera com a restituição do valor devido à autora por desídia dessa, 

contudo, mais uma vez nada comprovou, tendo em vista que o e-mail 

acostado não é prova suficiente à demonstrar que tentou resolver o 

imbróglio. Entretanto, um ponto que não assiste razão à reclamante é no 

que concerne à alegada exclusividade contratada com o demandado, 

tendo em vista que não trouxe qualquer indício ou prova do aduzido, não 

sendo suficiente o fato de que era a única loja a vender os produtos do 

fornecedor demandado hábil a caracterizar pacto de exclusividade, 

prescindindo de convalidação. 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 
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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 se viu em 

situação vexatória, tendo em vista que havia prometido aos seus clientes 

os sapatos e demais calçados da marca do fornecedor ora demandado, 

contudo, o requerido não procedeu com a entrega, mesmo após já ter 

efetuado o pagamento do valor acordado, ficando evidente a conduta 

lesiva. Ora, os consumidores dos referidos calçados poderiam ter 

denunciado o ora reclamante por propaganda enganosa, além de 

proporem as competentes ações de reparação cível contra o autor, tendo 

em vista que fora prometido um determinado produto, que, em razão da 

desídia do demandado, não fora possível entregar. Nesta esteira de 

entendimento: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE mobiliário em 

SÍTIO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. AÇÃO de devolução de valores c. c. 

indenização por dano moral. Móvel – rack - entregue incompleto que 

impediu a montagem e instalação. Problema não solucionado pela 

fornecedora que enseja a rescisão do contrato e a restituição do valor 

pago pelo produto. Revelia que gerou a presunção relativa de 

incontrovérsia dos fatos alegados na inicial, excluídas as questões de 

direito. Lesão anímica configurada e realçada pela falta de interesse da 

fornecedora na solução da pendência. Indenização por dano moral que se 

afigura razoável, não sendo o caso de minoração. Recurso desprovido. 

(TJSP; Apelação 1013462-70.2015.8.26.0005; Relator (a): Dimas Rubens 

Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - 

São Miguel Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2017; Data 

de Registro: 11/09/2017)” 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$ 15.146,63 (quinze mil, cento e quarenta e seis reais e 

sessenta e três centavos), o qual fora despendido na aquisição dos 

produtos o quais não lhe foram entregue. Dos Lucros Cessantes A parte 

autora requereu indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 

título de lucros cessantes, que corresponderia, ao menos em tese, aos 

valores que deixou de perceber, com a impossibilidade de vender os 

produtos do requerido. Sobre o lucro cessante, Carlos Roberto 

Gonçalves[1] explana o seguinte: “Lucro cessante é a frustração da 

expectativa de lucro. É a perda de um ganho esperado. (...) Como diretriz, 

o Código (Civil) a expressão razoavelmente, ou seja, o que a vítima 

“razoavelmente deixou de lucrar”, cujo sentido, segundo Agostinho Alvim, 

é este: “... até prova em contrário, admite-se que o credor haveria de 

lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria. Há aí uma presunção de 

que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo-se em 

vista os antecedentes... ele (o advérbio razoavelmente) não significa que 

se pagará aquilo que for razoável (ideia quantitativa) e sim que se pagará 

se se puder, razoavelmente, admitir que houve lucro cessante (ideia que 

se prende à existência mesma do prejuízo). Ele contém uma restrição, que 

serve para nortear o juiz acerca da prova do prejuízo em sua existência, e 

não em sua quantidade. Mesmo porque, admitida a existência do prejuízo 

(lucro cessante), a indenização não se pautará pelo razoável e sim pelo 

provado.” No mesmo trilho, Sérgio Cavalieri[2] preleciona: “Consiste, 

portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da 

expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode 

decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da 
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vítima, como por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já 

vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que 

era razoavelmente esperado.” Os lucros cessantes não restaram 

comprovados, conquanto a autora não ter colacionado aos autos prova 

efetiva de que teria lucrado o valor especificado com a venda das 

mercadorias, se limitando a trazer as notas fiscais de outros pedidos, bem 

como propaganda dos produtos da referida marca. Assim, INDEFIRO o 

pedido de lucros cessantes. Pelo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

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$ 15.146,63 (quinze mil, 

cento e quarenta e seis reais e sessenta e três 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, 13 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil. Saraiva, p. 630. [2] Programa de responsabilidade 

civil, 4ª ed., rev., aum. e atua. de acordo com o novo Código Civil. SP: 

Malheiros Editores.
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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$ 1.026,18 (hum mil e vinte e seis reais e 

dezoito centavos), registrado pelo contrato nº 0626900100004CT, de 

modo que requer a declaração de inexistência do referido débito, bem 

como indenização por danos morais. 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). No que tange a preliminar 

suscitada pela requerida de ausência de interesse processual e de 

ausência de pretensão resistida, uma vez que a parte autora teria 

procurado diretamente o Poder Judiciário, deixando de lado, por 

conseguinte, a via administrativa, não resiste ao princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional. Cumpre destacar ainda que a 

reclamante colaciona entendimento jurisprudencial do Direito Previdenciário 

o qual, de fato, prescinde de exaurimento na via administrativa. Portanto, 

INDEFIRO a questão isagógica, de modo que o procedimento deve ter 

curso normal independentemente de qualquer apreciação administrativa do 

pedido incrustado na exordial. 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 0626900100004CT, no valor de R$ 1.026,18 (hum mil 

e vinte e seis reais e dezoito centavos), consoante extrato juntado em id 

nº 14393275, 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 que detém 

valores totalmente distintos da dívida objeto do presente feito. Todavia, 

como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que 

produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 

(PIC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA 

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS 

MOLDES DO ART. 333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO 

POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS 

PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso 

provido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade 

de votos, conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos 

exatos termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0014806-97.2014.8.16.0173/0 -Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende 

Castanho - - J. 14.09.2015). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Ora, este juízo não pode considerar 

como prova hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as 

partes informações que são reproduzidas apenas em seu próprio sistema, 

pois são de fácil manipulação e manuseio de forma unilateral, cabendo-lhe 

trazer aos autos documentos idôneos, o que não é o caso do presente 

feito. Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em 
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relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que 

não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 14393275). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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$ 3.000,00 (três mil reais). 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$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº 0626900100004CT, no valor de R$ 1.026,18 (hum mil e vinte e seis 

reais e dezoito centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos 

de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. 

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 
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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, 22 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: 1000174-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA LEONARDO ALFREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora sustenta que, embora nunca tenha tido 

qualquer relação jurídica com a reclamada, tivera seu nome negativado por 

débito inexistente no valor de R$ 287,13 (duzentos e oitenta e sete reais e 

treze centavos), registrado pelo contrato nº 0273283261, de modo que 

requer a declaração de inexistência do referido débito, bem como 

indenização por danos morais. 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). De pronto, em que pese à alegativa da requerida de que seria 

indispensável a juntada de negativação original pela autora, tal não merece 

próspera, visto que o documento encartado na exordial fora retirado pelo 

site do SPC por empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à 

comprovar a negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

posta. Em seguida, a reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, 

consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço constante 

nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. Em que pese a 

nobre titânica tese aduzida pela reclamada, tal não merece acolhimento. 

Explico. Embora de fato o comprovante de endereço aportado aos autos 

constar nome estranho a presente lide, existem no feito outros elementos 

contundentes a confirmar que o reclamante possui residência fixa na 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia 

alegada medida extremamente formalista e burocrático, indo totalmente 

contra os princípios basilares do Juizado Especial e do Código de 

Processo Civil, além dos princípios norteadores da Constituição Federal, 

tais como o acesso à justiça, celeridade processual, e instrumentalidade 

das formas. Ademais, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das 

informações essências ao pedido do reclamante, deixando clarividente 

que é apenas imprescindível a indicação, e não traz qualquer formalidade 

de como tais dados deverão ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 

14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou 

oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das 

partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu 

valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar aventada, passando ao 

julgamento do mérito. Adentrando ao meritum causae, 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 0273283261, no valor de R$ 287,13 (duzentos e oitenta e sete 

reais e treze centavos), consoante extrato juntado em id nº 11972953, 

mesmo inexistindo qualquer relação jurídica com a demandada, 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 

relatórios de ligações em tese feitas pela autora, 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 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. Registre-se que, embora a parte reclamada aduza a aplicabilidade da 

súmula nº 385 do STJ, tal não é aplicável ao caso, posto que inexistem 

demais negativações além da discutida no presente feito, ensejando as 

devidas reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO PARA 

QUITAÇÃO. DÍVIDA EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. 

SÚMULA Nº 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO 

CONDUZ À REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação 

de fazer, exigível por ocasião da propositura da demanda e assim 

reconhecida por decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto 

decisório, mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo 

jurisdicional permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 
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meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” 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. Cumpre registrar que, a despeito de a demandada no corpo da 

sua contestação inserir, em tese, outras negativações em nome da autora 

que seriam anteriores a objeto do presente feito, se limitou a copiá-la no 

meio da peça, não colacionando como documento anexo, para assim ser 

verificada sua autenticidade, sendo assim válido apenas o documento que 

fora acostado pelo autor em sede de inicial. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id 

nº 11972953). 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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. 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 
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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$ 3.000,00 (três mil reais). 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 

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, confirmando a tutela alhures 

deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da 

inserção indevida pelo contrato sob nº 0273283261, no valor de R$ 287,13 

(duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos), devendo a Secretaria 

da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência 

do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 27 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, mesmo sem deter qualquer 

relação jurídica com a demandada, a mesma teria lhe vendido mercadorias, 

as quais nunca foram entregues, bem como nunca as pediu, gerando uma 

cobrança de ICMS, razão pela qual requer a condenação da reclamada em 

ressarcir o valor indevidamente pago, bem como em indenizar os danos 

morais. Devidamente citado, o demandado apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência do feito. Instada, a autora impugnou a 

contestação, requerendo o julgamento antecipado da lide. 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. Tal 

desfecho se impõe, pois a questão em debate é essencialmente de direito, 

sendo que os pontos de fato encontram-se sobejamente demonstrados 

por documentação carreada aos autos, sendo desnecessária a realização 

de audiência para tal fim (inciso I, do artigo 355 do diploma processual 

civil). O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). De pronto, embora este Juízo no 

ID 16186267 tenha decretado a revelia do requerido, há que se assinalar 

que tal instituto não é absoluto, devendo a parte autora provar pelo menos 

indicios de sua tese. Pois bem. 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. 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, p. 30). A Culpa 

é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 
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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). (destaquei). No caso em apreço, a 

despeito de ter ficado evidenciada a conduta ilícita do requerido, lograra 

êxito em demonstrar causa excludente de nexo de causalidade, e, 

consequentemente, da responsabilidade, se desincumbindo do ônus que 

lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.Explico. Vislumbra-se 

pelo arcabouço fático e probatório dos autos que o demandado fora vítima 

de fraude e estelionato, onde seu CNPJ e sua assinatura eletrônica 

(TOKEN) foram utilizados de forma fraudulenta com a venda de várias 

mercadorias para empresas que sequer conhecia, sem a sua ciência e 

autorização. Digo isso com o olhar volvido aos documentos aportados pelo 

demandado em id nº 15451353/15449726, onde consta o Inquérito Policial 

em andamento donde ressai a informação de que foram realizadas 

diversas vendas em nome da empresa reclamada, existindo ainda cópia 

dos documentos utilizados pelo criminoso para se passar por 

representante da empresa. Outro não é o cenário, conquanto conste dos 

autos o depoimento do autor dos crimes, onde explica minuciosamente a 

forma que se deu a conduta ilícita, informando que foi ele quem 

compareceu na empresa SOLUTI se passando por representante da 

empresa, com o fim de emitir notas fiscais de venda de mercadorias frias, 

além de indicar seus parceiros na prática delitiva. No que tange às 

excludentes de nexo de causalidade, o doutrinador Flávio Tartuce (pág. 

513, 2013), as enumera: a) Culpa ou fato exclusivo da vítima; b) Culpa ou 

fato exclusivo de terceiro; c) Caso fortuito (evento totalmente imprevisível) 

e força maior (evento previsível, mas inevitável) No caso em apreço, 

tem-se que a excludente aplicável será a de caso fortuito ou força maior, 

tendo em vista todo o grupo criminoso que vem atuando utilizando os 

dados e assinatura digital da demandada para aplicação de golpes 

financeiros e tributários. Christiano Cassettari, ilustre e acertadamente 

disserta sobre as nuances e controvérsias dos doutrinadores e do próprio 

código civil na conceituação de ambos os institutos. “(...) Há doutrinadores 

que tentam diferenciar caso fortuito e força maior, tais como Sérgio 

Cavalieri Filho, para quem o caso fortuito pode ser caracterizado quando 

se tratar de evento imprevisível e, por isso, inevitável. Se se tratar de 

evento inevitável, ainda que previsível, como os fatos da natureza, 

configurar-se-á a força maior (acts of God). O sistema jurídico brasileiro, 

no entanto, não os diferencia no parágrafo único do art. 393 do CC. Para 

Agostinho Alvim, o caso fortuito e de força maior seriam denominados 

como fortuito interno e externo. Para o citado autor, o CASO FORTUITO é o 

evento ligado à pessoa do devedor ou sua atividade, sendo denominado 

FORTUITO INTERNO. Já a FORÇA MAIOR é o evento inevitável estranho ao 

devedor e a sua atividade, recebendo a denominação de FORTUINO 

EXTERNO. O Supremo Tribunal de Justiça também segue essa linha em 

alguns julgados. (...) Todas as excludentes estudadas acima vão ensejar 

o rompimento do nexo causal, pois a conduta praticada não gerou 

necessariamente o dano, mas sim aquele evento que se interpôs entre a 

conduta e a lesão. Nessas circunstâncias, haverá uma causa excludente 

de responsabilidade. (In, Elementos de Direito Civil, pág. 284, 2011)” Dessa 

feita, cotejando as provas amealhadas aos autos, não há que se falar em 

dever de indenizar do requerido, conquanto se tratar de força maior (ou 

fortuito externo), tendo em vista ser totalmente fora de seu alcance prever 

ou evitar que uma quadrilha pratique crimes se utilizando de seus dados, 

posto que fora aplicado em empresa que lhe prestava serviços de 

assinatura digital (SOLUTI), e não em razão de sua própria atividade. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA. 

SUB-ROGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO 

À MÃO ARMADA DE VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DE LAVA JATO. 

RISCO DA ATIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. 

NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de matéria 

não ventilada na inicial, tampouco apreciada em sentença, por configurar 

inovação recursal, não acobertada pelas exceções constantes dos 

artigos 303 e 517 do Código de Processo Civil. 2. Estabelecida a relação 

de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

exigindo-se, para sua configuração, a comprovação da existência do fato, 

do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa. 3. O 

artigo 14, § 3º, II, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o 

fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser 

imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo 

fornecedor. Por sua vez, o fornecedor somente se eximirá do dever de 

indenizar se demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiros. 4. Não se pode atribuir ao fornecedor de 

serviços de lavagem de carros, a responsabilidade pelo evento danoso 

decorrente de roubo a mão armada ocorrido nas dependências do 

estabelecimento, observando-se, in casu, a ocorrência defortuito externo, 

vez que se trata de fato de terceiro estranho e fora da esfera de 

previsibilidade de risco da atividade desenvolvida. 5. Apelação 

parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (TJ-DF - APC: 

20140111992819, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 

02/09/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

14/09/2015 . Pág.: 486)” “Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. 

indenizatória por danos morais – Cartas de cobrança e avisos de 

negativação e protesto, encaminhados ao autor por terceiro golpista, sem 

qualquer participação da instituição financeira ré – Ausência de 

responsabilidade civil do Banco réu – Culpa exclusiva de terceiro que não 

guarda qualquer nexo causal com a atividade desenvolvida pelo réu – 

Inexistência de falha na prestação de serviços – Fortuito externo, a excluir 

o dever de indenizar do Banco réu – Sentença de improcedência mantida 

– Recurso negado.*  (TJ-SP 10051603320168260291 SP 

1005160-33.2016.8.26.0291, Relator: Francisco Giaquinto, Data de 

Julgamento: 16/11/2017, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 16/11/2017)” “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE ESTELIONATO - FORTUITO EXTERNO - 

Alegação do autor de que foi vítima de um golpe, pelo qual recebeu ligação 

noticiando que seu enteado havia sofrido um acidente e que seria 

necessário o pagamento de R$ 22.000,00 para cobrir as despesas 

médicas - O próprio autor reconhece que se dirigiu até a agência bancária 

e que contratou o empréstimo consignado decorrente do "golpe" - 

Ausência de falha na prestação de serviço e, pois, de responsabilidade 

da instituição financeira - Fortuito externo - Leitura da Súmula 479 do STJ - 

RECURSO DO BANCO SANTANDER PROVIDO NESTE TÓPICO. REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO - VENDA CASADA - SEGURO - Em relação ao contrato de 

seguro, apurado saldo credor em favor do autor, terá ele direito à 

devolução de modo singelo, nos termos da r. sentença - Falta de 

comprovação de que o réu procedeu à cobrança de maneira maliciosa - 

Ressalva do parágrafo único do art. 42, do CDC - RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECURSO DO BANCO SANTANDER 

DESPROVIDO NESTE TÓPICO. DANOS MATERIAIS - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - Contrato de honorários advocatícios 

com cláusula "ad exitum" - Inexistência de prova do efetivo desembolso de 

valores decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento da 

presente ação - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NESTE TÓPICO. 

(TJ-SP 10067178220138260704 SP 1006717-82.2013.8.26.0704, Relator: 

Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 17/11/2017, 23ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 17/11/2017)” Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, JULGANDO EXTINTO O FEITO, o que faço 

com fundamento no artigo 487, 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, 21 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 embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um 

suposto contrato celebrado sob nº EC03677638186, no valor de R$ 

113,60 (cento e treze reais e sessenta centavos), o que resultou na 

indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. 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. De pronto, em que pese a alegativa da requerida de que seria 

indispensável a juntada de negativação original pela autora, tal não merece 

próspera, visto que o documento encartado na exordial fora retirado pelo 

site do SPC por empresa credenciada, sendo tal totalmente hábil e legal à 

comprovar a negativação discutida, razão pela qual REJEITO a preliminar 

posta. Em seguida, a reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, 

consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço constante 

nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. Em que pese a 

nobre titânica tese aduzida pela reclamada, tal não merece acolhimento. 

Explico. Embora de fato o comprovante de endereço aportado aos autos 

constar nome estranho a presente lide, existem no feito outros elementos 

contundentes a confirmar que o reclamante possui residência fixa na 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia 

alegada medida extremamente formalista e burocrático, indo totalmente 

contra os princípios basilares do Juizado Especial e do Código de 

Processo Civil, além dos princípios norteadores da Constituição Federal, 

tais como o acesso à justiça, celeridade processual, e instrumentalidade 

das formas. Ademais, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das 

informações essências ao pedido do reclamante, deixando clarividente 

que é apenas imprescindível a indicação, e não traz qualquer formalidade 

de como tais dados deverão ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 

14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou 

oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das 

partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu 

valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar aventada, passando ao 

julgamento do mérito. Alfim, no que se refere a preliminar de prescrição 

aduzida pelo reclamado, tal não merece acolhimento. Explico. A despeito 

de alegar que o prazo aplicável ao caso seria o de 03 (três) anos previsto 

no art. 206, do Código Civil, tal não é o caso dos autos, conquanto será 

aplicado o prazo previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor 

(05 anos), tendo em vista que o dano fora decorrente de falha na 

prestação de serviço, conforme disposto no art. 14, do CDC, o que enseja 

a plicação do referido prazo. Vejamos: “Art. 27. Prescreve em cinco anos 

a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. SEÇÃO II Da 

Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço. 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.” Ora, basta volver o olhar aos 

dispositivos legais encimados para extrair que por uma falha na prestação 

do serviço da demandada o nome da autora fora inserido no rol de 

inadimplentes, ou seja, serviço falho, conforme redação do art. 14, do 

CDC. Assim, considerando que o prazo prescricional é de 06 (cinco) anos, 

e, que não transcorrera tal lapso, REJEITO a preliminar de prescrição. 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. 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 EC03677638186, no valor de R$ 113,60 (cento e treze reais e 

sessenta centavos), consoante extrato juntado em id nº 14369200, 

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 meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “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 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 
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quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (id nº 

14369200). 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 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida pelo contrato 

sob nº EC03677638186, no valor de R$ 113,60 (cento e treze reais e 

sessenta centavos), devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar 

que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, 

quando: I- não houver necessidade de produção de outras provas;”. 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). Quanto à preliminar de nulidade 

da citação por não ter sido realizada antes da audiência de conciliação, 

verifico que a mesma é totalmente equivocada, uma vez que a requerida 

inclusive enviou preposto para participar da referida audiência, conforme 

termo de ID 9835153 datado de 12/09/2017, sendo citada em 09/08/2017. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Isso porque, em 

que pese a parte autora vindicar a quantia de R$ 24.407,34 (vinte e quatro 

mil, quatrocentos e sete reais e trinta e quatro centavos) a título de dano 

material, correspondente ao atual valor de mercado, razão não lhe assiste, 

eis que não houve a juntada de qualquer comprovante dos gastos na 

construção da rede de energia elétrica à época da obra. Os valores 

apresentados pela parte autora na verdade são orçamentos dos produtos 

utilizados com valores atuais, não podendo servir para embasar o pleito de 

indenização por danos materiais. Saliento que a ciência do valor dos 

materiais à época da construção é imprescindível para fins de fixação da 

justa indenização, objetivando evitar o enriquecimento ilícito. Portanto, a 

pretensão da parte autora em ser indenizada pelo valor contemporâneo 

dos materiais utilizados na construção do ramal particular não é amparada 

pelo ordenamento jurídico, razão porque o pleito improcede. Afinal, no 

ponto, a única indenização possível é aquela mensurada ao tempo da 

construção da obra, o que passou ao largo da pretensão esposada na 

exordial e que não foi ratificada pelo acervo probatório. É salutar dizer, 

ainda, que o magistrado está limitado ao pedido do autor conforme 

preconiza o artigo 492 do CPC: “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão 

de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade 

superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Nesse diapasão, 

o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE DÉBITO. FATURAS 

DE CONSUMO COM VALORES DESARRAZOADOS. MÉDIA DE CONSUMO. 

EXCESSO DECOTADO – VALOR DECOTADO UTILIZADO PARA 

CÁLCULOS FUTUROS. DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO PROVIDO. A 

lide é limitada ao pedido, obstando ao magistrado ir além deste (sentença 

ultra petita), ou aquém do pleito (sentença citra petita) e, ainda, sentenciar 

diversamente do requerido (sentença extra petita)”.[1] (destacamos) Por 

fim, observo que como salientado pelo próprio requerente e confirmado 

pelo requerido este não aceitou/autorizou a incorporação, motivo que 

também impede o pleito de ressarcimento. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos vertidos na inicial, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC. DEIXO de condenar a parte autora 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). Ademais, INDEFIRO a 

gratuidade da justiça, uma vez que os documentos colacionados autos 

demonstram claramente que o autor é cirurgião dentista, proprietário de 

fazenda com área de 121,00 Has, o que afasta a hipossuficiência 

alegada. 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, 30 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] TJMS; 

AC-Or 2008.034988-9/0000-00; Campo Grande; Órgão Especial; Rel. Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho; DJEMS 19/01/2010; Pág. 17
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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 fora surpreendida com o corte 

indevido do fornecimento de energia, sob o argumento de que o autor 

deveria proceder com a troca do medidor, causando-lhe prejuízos, razão 

pela qual requer a condenação da reclamada ao pagamento dos danos 

morais e materiais suportados. Tutela antecipada deferida. Citado o 

requerido compareceu 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. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

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). Em que pese a preliminar arguida pela requerida sob o 

argumento de necessidade de realização de prova pericial para constatar 

a existência de prejuízos/danos suportados pelo autor ante a não 

habilitação do plano de ligações mencionado, verifico que o conjunto 

probatório colacionado aos autos é o suficiente para, numa ótica de 

cognição sumária, proceder com o julgamento do feito, razão porque 

afasto a preliminar aventada. Superada a preliminar arguida, adentro ao 

mérito da questão. 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. No caso em apreço, tenho como 

evidenciada a conduta ilícita da concessionária, uma vez que, embora 

tenha sido invertido o ônus da prova, cabendo então à requerida 

demonstrar a ausência de ocorrência da ausência do fornecimento de 

energia, ou justificar a suspensão, se limitou a meras alegações, aduzindo 

que a suspensão se de em razão da necessidade de regularizar erros na 

unidade consumidora. Contudo, tal não é por si só argumento válido à 

abonar a conduta da demandada, conquanto seja de sua responsabilidade 

a prestação de serviços de forma adequada, não podendo o consumidor 

ser prejudicado por erro seu, restando assim como verdadeiros os fatos 

aduzidos pela autora. Não obstante, o que causa mais estranheza e 

demonstra a arbitrariedade e descaso da demandada para com a autora 

consumidora de seus serviços, é que impeliu a própria utilizadora do 

serviço, por conta própria, proceder com a troca do aparelho de medição 

de energia, quando isso deveria ter sido feito pela empresa, causando 

prejuízos de ordem material para a reclamante, conforme notas juntadas 

aos autos (id nº 10531915). Ora, conforme preconiza o art. 73, §4º, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é de responsabilidade da 

empresa a substituição de equipamentos, além da necessidade de prévia 

comunicação ao consumidor, o que não fora o caso dos autos, muito pelo 

contrário, fora realizado sem o conhecimento da autora, além de que o 

consumidor não dera causa à suspensão. Vejamos: “§ 4o A substituição 

de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por 

meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, 

com informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 458 de 590



medidor retirado e do instalado.” A despeito da conduta da demandada em 

suspender de forma arbitrária o fornecimento de energia, sob o argumento 

de que seria necessária a troca pela autora do equipamento de medição, 

não procedeu com a religação da energia, ficando a autora desde 25/10 

até 31/10 sem o fornecimento, sendo tão somente religado após o 

deferimento de medida liminar deferida em 31/10/2017, conforme se colhe 

em id nº 10541892, superando desarrazoadamente o prazo estabelecido, 

conforme preconiza o art. 176, §1º, da Resolução Normativa nº 414/2010 

da ANEEL. Vejamos: “§ 1º Constatada a suspensão indevida do 

fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da 

unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) 

horas da constatação, independentemente do momento em que esta 

ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts.151 e 152, o valor 

correspondente.” Assim, não prosperam as alegações da requerida 

concernente à ocorrência de fato que torne legal a suspensão da energia, 

porquanto está em discussão não só a interrupção do serviço em si, mas 

também a demora desmedida em proceder com a religação, o que não foi 

justificado, de modo que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe 

competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Digo isso com o olhar volvido 

aos protocolos juntados pela reclamante (nº 10531915), 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 

suspensão indevida do fornecimento de energia por aproximadamente 05 

(cinco) dias para o restabelecimento da energia elétrica, evidenciando a 

falha na prestação do serviço, a qual só fora reestabelecida após medida 

liminar concedida por este Juízo. 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 sofreu a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço esse considerado 

essencial na atualidade, portanto, inconteste o abalo sofrido. Nesta esteira 

de entendimento: RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. É cediço que a empresa 

concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 

37, §6º, da Constituição Federal, pelos danos a houver dado causa, 

bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico 

entre este e a conduta do agente. 2. Hipótese em que restou comprovada 

nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de 

energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a requerida 

tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a 

impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável. 3. Dano 

moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, 

privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o 

dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos 

presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma 

residência, dispensando comprovação específica. 4. Indenização não 

deve ser em valor ínfimo, nem tão elevado que torne desinteressante a 

própria inexistência do fato. Valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Deram provimento à apelação. Unânime. (TJRS, AC nº 70075100644, 10ª 

Câmara Cível, Relator Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01/03/2018) 

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MANUTENÇÃO 

DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – 

CONSUMO FATURADO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA 

UNILATERAL – RECURSO DESPROVIDO.Não é lícito o corte de energia em 

razão de recuperação de consumo não faturado.O corte indevido de 

energia com a consequente negativação indevida causam o dano moral 

presumido.Não há falar em modificação da decisão monocrática se 

inexistem elementos aptos a reformar aquela decisão. (TJMT, Ag 

54010/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

28/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

– DESNECESSIDADE – REJEIÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E 

IRREGULAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA IRREGULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – 

“QUANTUM” FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO 

ATENDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar 

em cerceamento de defesa, quando as provas existentes nos autos são 

suficientes à formação do livre convencimento motivado do Magistrado a 

fim de decidir a questão.A suspensão injustificada do fornecimento de 

energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à 

honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação 

ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos 

direitos da personalidade, e, portanto sujeito à indenização por dano moral 

conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5º da CF/88.Não se mostra 

desarrazoada a fixação de valores referentes a dano moral, no patamar 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quando observados os parâmetros de 

razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da 

condenação. (TJMT, Ap 154782/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018) 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 
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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$ 900,00 (novecentos reais), o qual fora despendido na 

aquisição de equipamentos para colocação de novo padrão e medidor de 

energia, o qual deveria ter sido feito pela ré, lhe sendo indevido o 

reembolso da mão de obra, pois se limitou a alegar, não trazendo aos 

autos prova. 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$ 

900,00 (novecentos reais), 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, 07 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 embora tenha de fato relação 

jurídica com a demandada, tivera seu nome negativado em razão de fatura 

devidamente paga no valor de R$ 82,57 (oitenta e dois reais e cinquenta e 

sete centavos), o que resultou na indevida manutenção de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. 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. 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 utilizado os serviços da reclamada, quitara a fatura 

referente ao vencimento de 01/06/2018 na data de 05/07/2018, sendo 

certo que quando consultado em 11/07/2018, ainda encontrava-se com 

seu nome negativado, demonstrando a manutenção da negativação 

indevidamente do seu nome pela requerida, consoante se observa dos 

documentos acostados a inicial em id nº 14312104 e 14312138. Em 

contrapartida, a requerida sustenta a existência do débito e consequente 

legalidade da negativação, 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. A 

despeito de a demandada colacionar aos autos comprovante, em tese, de 

que teria dado baixa na negativação em 10/07/2018, dentro do prazo 

estabelecido, tal não é a verdade, conquanto o autor tenha acostado 

consulta datada de 11/07/2018, ficando evidente a ilegalidade da 

manutenção. Dessa feita, a 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. 
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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 requerente 

indevida, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a 

legalidade do referido ato, não sendo crível cobrar da autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como 

comprovar que não quitou o débito, pelo contrário, trouxe aos autos 

comprovação de que pagou a fatura cobrada, e mesmo assim seu nome 

continuou sujo. 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 
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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$ 3.000,00 (três 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$ 

3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 

INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000907-15.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MAYRA SALES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - MAYRA SALES DA SILVA – promove em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. sob o fundamento de que constatou uma 

inclusão indevida no rol de inadimplentes, de seu nome, no valor de 

R$83,04 (oitenta e três reais e quatro centavos). Aduziu que desconhece 

o débito diante da inexistência de relação jurídica com o banco réu. Pleiteia 

a exclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem 

como declaração de inexistência da dívida e indenização pelos danos 

morais. Citada a empresa requerida, compareceu em sede de audiência de 

conciliação, que restou infrutífera. A empresa apresentou contestação, 

sendo que em preliminar arguiu pela ausência de interesse de agir por 

falta de documento de negativação e comprovante de endereço. Requereu 

o reconhecimento da Súmula 385 do STJ. No mérito aduziu pela 

inexistência de conduta do banco réu que caracterizador de dano moral. 

Instada a impugnar à contestação, a autora quedou-se inerte (ex vi 

certidão de ID 16231230). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório, 

em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. De início, é 

relevante ressaltar que o processo comporta julgamento antecipado, posto 

que a questão debatida é puramente de direito não havendo necessidade 

de produzir prova em audiência. Assim, incide na espécie o permissivo 

contido no artigo 355, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale 

dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, 

mas, antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder 

Judiciário, assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso 

LXXVIII,CF). No mérito, o pedido inicial merece ser julgado procedente. 

Concernente à justiça gratuita, opino pelo deferimento diante da 

declaração de hipossuficiência econômico - financeira pela Requerente, 

nos termos da Lei 1060/50. PRELIMINAR No que tange ao documento de 

negativação, não há que se falar em sua ausência, posto que 

criteriosamente, considera-se que o extrato juntado à exordial faz prova 

quanto à negativação. No entanto, caberia ao réu, que possui acesso aos 

órgãos de negativação, proceder à contraprova. Certamente, nada juntou 

para demonstrar que a negativação não existiu. Concernente ao 

comprovante de endereço, vislumbra-se que no documento juntado à 

exordial consta como titular da conta de energia elétrica a pessoa de Eva 

Sales do Nascimento ou seja, a responsável financeira pela energia 

elétrica possui o mesmo sobrenome da autora. Claro que se trata de sua 

genitora, conforme Documento de Identidade da autora. Sendo assim, 

rechaçadas todas a tese preliminar aventada. MÉRITO DA INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS Primeiramente oportuno registrar que o cerne da questão 

refere-se à uma suposta negativação de valor indevido em nome da 

autora, que, por seu turno, aduz desconhecer qualquer relação entre as 

partes. Pela análise do acervo documental acostado aos autos, tem-se 

que a autora comprovou a inclusão de seu nome no rol de inadimplente; e, 

por outro lado, o banco réu, em nada demonstrou no sentido de uma 

contratação efetiva de algum produto ou serviço que tenha gerado a 

dívida incluída como negativação. Portanto, não poderia o banco réu ter 

negativado o nome da autora por um valor que não existe e advindo de um 

produto desconhecido da consumidora. Indiscutivelmente e diferente do 

fundamentado amplamente pelo banco réu em tese de defesa, cabia-lhe 

apresentar documentos que estariam em seu poder com o objetivo de 

comprovar o que alega concernente à legalidade da negativação e 

possibilitando afastar o dano moral. Contudo, em nenhum momento 

conseguiu provar a existência de qualquer débito da Autora a ensejar sua 

inclusão em rol de inadimplentes. Claramente que o banco réu é 

fornecedor de produtos e, como tal, responsável por providenciar meios 

de bem tratar os consumidores vinculados a si, nos termos do artigo 14 da 

Lei n.º 8.078/1990. Em contrapartida, a autora é consumidora e pela 

hipossuficiência condizente à sua posição, apresentou e demonstrou 

todos os fatos que estavam ao seu alcance. Neste aspecto, diante de uma 

conduta lesiva por parte do banco réu, indevida a negativação realizada 

em nome da Autora, sendo que merece ser excluído o seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL No que concerne à 

responsabilidade do banco Requerido passível de ensejar ressarcimento 

moral, opino pela improcedência do pedido. Explico. Embora tenha 

efetivamente ocorrido a negativação do nome da Autora pelo Réu, já 

existia negativação anterior à inclusão efetuada objeto desta demanda. 

Conforme consta de extrato apresentado pela própria autora que, embora 

desconsiderado, demonstra negativações incluídas pela mesma instituição 

bancária, datadas de 16/01/2018 e 19/01/2018, sendo que a presente 

inclusão fora realizada na data de 15/02/2008. No mais, em nada restou 

demonstrado sobre o trânsito em julgado de eventual sentença que tenha 

declarado a inexigibilidade de dívidas anteriores. Neste sentido, já decidiu 

STJ pela Súmula 385 que o dano moral não se aplica às hipóteses de 

existência de negativação anterior. No Resp nº 1386424 o STJ definiu que 

a mencionada Súmula deve ser estendida para os fornecedores de modo 

geral. “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. 

SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões 

necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão 

alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 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). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "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", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” Assim, o bem tutelado pretendido pela 

Autora para preservar seu nome com a indenização por dano moral já foi 

contaminado e atingido com a negativação anterior. Não restando abalo 
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moral a ser tutelado. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido para o 

efeito de declarar inexigível o débito em discussão nesta ação, nos termos 

da inicial, com consequente exclusão definitiva da anotação do nome da 

Requerente junto aos bancos de dados de todos os órgãos de restrição 

ao crédito existentes, exclusivamente quanto ao valor de R$83,04 (oitenta 

e três reais e quatro centavos). Tangentemente ao dano moral, opino pela 

improcedência do pedido, com aplicação da Súmula 385 do STJ. Opino 

pela ausência de condenação do requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 03 de dezembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT,03 de dezembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000221-23.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SUELENE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da 

r. sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 

9099/95. O embargante alega a presença de omissão na r. sentença 

diante da ausência de análise quanto ao pedido contraposto que pleiteia o 

pagamento atualizado até a data da contestação em R$367,19 (trezentos 

e sessenta e sete reais e dezenove centavos) referente à fatura 

inadimplente. Em que pese o esclarecimento que se realiza nesta minuta, 

somente para elucidar, houve análise quanto ao inadimplemento da autora, 

veja-se: “Ademais, compulsando exaustivamente os autos, verifica-se que 

a autora ingressou com a presente actio mesmo não tendo efetuado os 

pagamentos anteriores em atraso e não ter quitado a fatura vencida, 

referente à notificação enviada pelo SERASA,...”. No mais, em acolhimento 

ao pedido contraposto, há que se considerar as faturas dos meses 05 até 

08 de 2013 inadimplentes nos termos do demonstrativo juntado à 

contestação e não impugnado cabalmente pela autora, com a cobrança 

por esta via e prosseguimento nos atos ulteriores condizentes ao título. 

Sendo assim, opino pelo acolhimento do pedido. Para tanto, converta-se a 

presente demanda para fins de cobrança das faturas em atraso nos 

termos dos demonstrativos apresentados junto à contestação, tornando a 

autora réu neste feito. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença 

pelo acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 02 de dezembro 

de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, II, do Novo 

Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de dezembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000905-45.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MAYRA SALES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - MAYRA SALES DA SILVA – promove em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. sob o fundamento de que constatou uma 

inclusão indevida no rol de inadimplentes, de seu nome, no valor de 

R$57,37 (cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos). Aduziu que 

desconhece o débito diante da inexistência de relação jurídica com o 

banco réu. Pleiteia a exclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como declaração de inexistência da dívida e indenização 

pelos danos morais. Citada a empresa requerida, compareceu em sede de 

audiência de conciliação, que restou infrutífera. A empresa apresentou 

contestação, sendo que em preliminar arguiu pela ausência de interesse 

de agir por falta de documento de negativação; juntamente com a ausência 

de reclamação administrativa. Requereu o reconhecimento da Súmula 385 

do STJ. No mérito aduziu pela inexistência de conduta do banco réu que 

caracterizador de dano moral. Instada a se manifestar, a autora 

quedou-se inerte, ex vi certidão de ID 16231229. Os autos vieram 

conclusos. É o breve relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. De início, é relevante ressaltar que o processo comporta 

julgamento antecipado, posto que a questão debatida é puramente de 

direito não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Assim, 

incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, do Código de 

Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do 

direito das partes de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do 

princípio da eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade 

processual que concretiza a garantia constitucional da razoável duração 

do processo (art. 5º, inciso LXXVIII,CF). No mérito, o pedido inicial merece 

ser julgado procedente. Concernente à justiça gratuita, opino pelo 

deferimento diante da declaração de hipossuficiência econômico - 

financeira pela Requerente, nos termos da Lei 1060/50. PRELIMINAR 

Concernente à reclamação administrativa da autora, diferentemente do 

alegado pelo banco réu, não há ausência de interesse processual. Os 

argumentos da autora, juntamente com o documento de negativação 

apresentado, demonstram o efetivo interesse em ter seu nome excluído 

em rol de inadimplentes por uma dívida que alega não possuir. O fato de 

não ter efetuado requerimento em via administrativa, não possui o condão 

de impedir a propositura de demanda judicial, eis que o acesso ao 

Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer sorte, a tese de ausência de 

condição da ação se confunde com o próprio mérito, sendo que será 

posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. No que tange ao 

documento de negativação, não há que se falar em necessidade de 

extrato em papelete amarelado, posto que criteriosamente, considera-se 

que o extrato juntado à exordial faz prova quanto à negativação. No 

entanto, caberia ao réu, que possui acesso aos órgãos de negativação, 

proceder à contraprova. Certamente, nada juntou para demonstrar que a 

negativação não existiu. Sendo assim, rechaçadas todas a tese preliminar 

aventada. MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Primeiramente oportuno 

registrar que o cerne da questão refere-se a uma suposta negativação de 

valor indevido em nome da autora, que, por seu turno, aduz desconhecer 

qualquer relação entre as partes. Pela análise do acervo documental 

acostado aos autos, tem-se que a autora comprovou a inclusão de seu 
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nome no rol de inadimplente; e, por outro lado, o banco réu, em nada 

demonstrou no sentido de uma contratação efetiva de algum produto ou 

serviço que tenha gerado a dívida incluída como negativação. Portanto, 

não poderia o banco réu ter negativado o nome da autora por um valor que 

não existe e advindo de um produto desconhecido da consumidora. 

Indiscutivelmente e diferente do fundamentado amplamente pelo banco réu 

em tese de defesa, cabia-lhe apresentar documentos que estariam em seu 

poder com o objetivo de comprovar o que alega concernente à legalidade 

da negativação e possibilitando afastar o dano moral. Contudo, em nenhum 

momento conseguiu provar a existência de qualquer débito da Autora a 

ensejar sua inclusão em rol de inadimplentes. Claramente que o banco réu 

é fornecedor de produtos e, como tal, responsável por providenciar meios 

de bem tratar os consumidores vinculados a si, nos termos do artigo 14 da 

Lei n.º 8.078/1990. Em contrapartida, a autora é consumidora e pela 

hipossuficiência condizente à sua posição, apresentou e demonstrou 

todos os fatos que estavam ao seu alcance. Neste aspecto, diante de uma 

conduta lesiva por parte do banco réu, indevida a negativação realizada 

em nome da Autora, sendo que merece ser excluído o seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL No que concerne à 

responsabilidade do banco Requerido passível de ensejar ressarcimento 

moral, opino pela improcedência do pedido. Embora tenha efetivamente 

ocorrido a negativação do nome da Autora pelo Réu, já existia negativação 

anterior à inclusão efetuada objeto desta demanda. Conforme consta de 

extrato apresentado pela própria autora que, embora desconsiderado, 

demonstra negativação incluída pela mesma instituição bancária, datada 

de 16/01/2018, sendo que a presente inclusão fora realizada na data de 

19/02/2008. No mais, em nada restou demonstrado sobre o trânsito em 

julgado de eventual sentença que tenha declarado a inexigibilidade de 

dívidas anteriores. Neste sentido, já decidiu STJ pela Súmula 385 que o 

dano moral não se aplica às hipóteses de existência de negativação 

anterior. No Resp nº 1386424 o STJ definiu que a mencionada Súmula 

deve ser estendida para os fornecedores de modo geral. “Ementa: 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão 

recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de 

prestação jurisdicional. 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). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido 

acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos 

de crédito, o seu fundamento - "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", cf. REsp 

1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações 

voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. 

Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras 

anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do 

autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento.” Assim, o bem tutelado pretendido pela Autora para preservar 

seu nome com a indenização por dano moral já foi contaminado e atingido 

com a negativação anterior. Não restando abalo moral a ser tutelado. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar parcialmente procedente o pedido para o efeito de declarar 

inexigível o débito em discussão nesta ação, nos termos da inicial, com 

consequente exclusão definitiva da anotação do nome da Requerente 

junto aos bancos de dados de todos os órgãos de restrição ao crédito 

existentes, exclusivamente quanto ao valor de R$57,37 (cinquenta e sete 

reais e trinta e sete centavos). Tangentemente ao dano moral, opino pela 

improcedência do pedido, com aplicação da Súmula 385 do STJ. Opino 

pela ausência de condenação do requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 03 de dezembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-57.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000124-57.2017.8.11.0011. REQUERENTE: APARECIDO MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT em face da r. 

sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 

9099/95, que condenou o banco réu em obrigação de fazer 

exclusivamente. O embargante arguiu a presença de contradição na r. 

sentença sob o fundamento de que houve reconhecimento de 

movimentação na conta do autor e pedido verbal de encerramento de 

conta em momento anterior, sendo que a contradição encontra-se na 

impossibilidade de movimento após cancelamento; também aponta pela 

desconsideração dos documentos que comprovam suposta 

movimentação. Em que pese o objetivo claramente modificativo dos 

presentes embargos por se tratar de matérias de mérito devidamente 

analisada em sentença, passa-se à sua análise, eis que não prosperam 

as alegações opostas. Inicialmente, merece destaque algumas 

ponderações quanto aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, 

quais sejam: da oralidade, informalidade, simplicidade, economia 

processual, celeridade e da conciliação. Todos em atendimento ao 

microssistema previsto para este tipo de procedimento. Neste ponto, e 

pelo princípio da congruência, foram fundamentadas todas as questões à 

título do pedido e em alinhamento às provas dos autos, verificou-se que o 

autor comprovou efetivamente o pedido de encerramento de conta em 

2014, bem como o pagamento de valor para finalização da relação; em 

contrapartida, a negativação foi no ano de 2015. A fundamentação e 

convencimento foram baseados nas provas e alegações apresentadas 

aos autos. Diante da motivação clara demonstrada na sentença, a 

condenação merece ser mantida, eis que o réu negativou o nome do autor 

sem sua prévia ciência. Claro restou que o autor imaginava ter sido 

encerrada sem qualquer débito em aberto. Ainda que se trate de tema 

concernente ao mérito da demanda e que não condiz com os requisitos 

das teses de embargos declaratórios processualmente permitidas, em 

vista dos princípios processuais e dos juizados, esclareço, ao final, que 

inexiste qualquer contradição na sentença proferida. Todas as 

argumentações carreadas apresentaram provas direcionadas ao ato ilegal 

do réu. iante disto, não merece acolhimento este embargos aclaratórios. 

Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento 

dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 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, 02 de dezembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

em correição. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO 

IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com 

fulcro no artigo 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil, acatando a 

opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via 

patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

03 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 
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C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LACERDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 20 de Março de 2019 às 

16h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010366-92.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010366-92.2013.8.11.0011. EXEQUENTE: EDMILSON BARBOSA DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Cuida-se de 

execução de astreintes movida por Edimilson Barbosa da Silva em 

desfavor de Banco do Brasil S/A, buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional. Entre um ato e outro, os autos foram remetidos à contadoria 

do juízo em ID n.15853792. Cálculo acostado em ID n. 15985120. 

Devidamente intimadas, as partes não se opuseram ao cálculo conforme 

ID n. 16021098 e 16368599. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Assim, considerando que as partes concordam com os valores 

apresentados pelo contador judicial, o executado concordou com os 

valores apresentados pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado em 

ID n. 15985120, totalizando a importância de R$ 167.904,00 (cento e 

sessenta e sete reais e novecentos e quatro centavos). Posto isso, 

procedam ao levantamento do valor no importe de R$ 9.240,00 (nove mil e 

duzentos e quarenta reais) depositado em 12/12/2017, nos termos 

requeridos em ID n. 16368599. INTIME-SE derradeiramente a parte 

executada para que voluntariamente adimpla com o valor homologado, 

dentro do prazo estipulado em ID n. 12611955. Com o transcurso do prazo 

e a devida quitação, conclusos para extinção da execução. Outro cenário, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro 

de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010664-79.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010664-79.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: IURI SEROR CUIABANO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

Ação pelo procedimento dos Juizados Especiais em que IURI SEROR 

CUIABANO propôs em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Após o 

depósito do importe de R$2.181,33, o exequente manifestou-se em 

concordância do valor, sendo que expedido alvará de levantamento, 

certificou-se a devida intimação ao favorecido. Diante do prosseguimento 

e em consideração à plena quitação e cumprimento da condenação, opino 

pela extinção do feito, com julgamento definitivo de mérito e, por 

consequência, proceda-se ao arquivamento dos autos. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto, na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 01 de dezembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000776-40.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SAMUEL FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por SAMUEL 

FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o 

fundamento de uma negativação indevida realizada pela empresa ré no 

valor de R$929,95 (novecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco 

centavos), sob seu desconhecimento. Pleiteia a declaração de 

inexistência dos débitos, exclusão do nome junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como indenização por danos morais. Realizada audiência 

de conciliação, não logrou êxito. Em sede de contestação, o réu 

apresentou diversos documentos visando provar suposta relação jurídica 

entre as partes que acarretou na dívida negativada, tal como contrato 

celebrado junto à empresa CVC com parcelamento em cartão de crédito do 

banco réu, contrato de cartão de crédito e faturas. Impugnada a 

contestação, o autor indicou pela necessidade de perícia técnica por 

desconhecer a assinatura constante nos documentos. Impugnação pela 

autora. assimpatente a aplicação do artigo 355, inciso I do NCPC. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

PERÍCIA Primeiramente, importante destacar que de um lado tem-se o autor 

indicando pela inexistência de contratação dos produtos oferecidos pelo 

réu com interesse em realização de perícia para identificar a diferença nas 

assinaturas; de outro lado o banco que arguiu pela contratação efetiva de 

produto pelo banco. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria 

envolvida aponta para a necessidade de realização de perícia técnica. 

Consigne-se: “TJ-DF – Apelação Cível do Juizado Especial ACJ 

20150610119487 (TJ-DF) Data de publicação: 19/05/2016 Ementa: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVELS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE 

FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. 

INCOMPETÊNCIA EM FACE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Havendo alegação de falsificação de 

assinatura do contrato que poderia por fim à presente ação de execução, 

somente podendo ser comprovada tal assinatura por conhecimentos 

técnicos, a realização da prova pericial mostra-se indeclinável à aferição 

da alegada falsidade, que por envolver matéria complexa afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 

processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3º. E 51, inciso II, da 

Lei 9099/95. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos 
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seus próprios fundamentos. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, 

na forma do artigo 46 da Lei 9099/95. Condenado o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa, os quais ficarão suspensos em 

virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.”. Por conclusão, 

presente está a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade 

de realização da perícia técnica já mencionada pelo autor visando 

comprovar a disparidade entre as assinaturas. Frente ao exposto, dada a 

complexidade da matéria e a necessidade de produção de prova pericial, 

em respeito ao contraditório e ampla defesa, e a fim de resguardar os 

direitos das partes, opino pela extinção do processo, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/95, para que a presente 

lide possa ser discutida na via ordinária adequada. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 01 de dezembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos em correição. Homologo o Projeto de Sentença apresentado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com fundamento no artigo 51, II 

da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da demanda. Desta decisão 

deverão ser intimadas as partes, via patronos. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Nada sendo requerido, ocorrido 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de Março de 2019 às 

17h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ARDAIA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000068-87.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SONIA ARDAIA BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - SONIA ARDAIA BRITO – promove em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A sob o fundamento de que houve negativação 

desconhecida em seu nome no valor de R$95,53 (noventa e cinco reais e 

cinquenta e três centavos), por inclusão de suposta dívida incluída em 

13/06/2015, referente ao contrato nº.02798901000017FI. Pleiteia exclusão 

de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, indenização pelos 

danos morais, e declaração de inexigibilidade do valor. Concedida tutela 

antecipada com reconhecimento da inversão probatória. Citado o banco 

réu compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera. 

Apresentou contestação sendo em preliminar, apontou pela ausência de 

interesse de agir, no mérito arguiu que houve contratação de serviços por 

parte da autora e posteriormente efetuada renegociação de dívida no valor 

de R$1351,20 (um mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), 

para pagamento de 36 parcelas que não foram adimplidas. Impugnação 

apresentada pela autora. A requerida colacionou contrato (ID 13814376) , 

tendo a autora rechaçado (ID 15921865) Os autos vieram conclusos. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No que se refere à concessão de Justiça Gratuita, opino pelo deferimento, 

visto que o Requerente é pessoa com insuficiência econômico-financeira 

caracterizadora da concessão, nos termos da Lei 1060/50. A controvérsia 

refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, 

sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, portanto merece o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR Inicialmente, cumpre afastar a 

preliminar aventada pelo banco réu, uma vez que a alegada falta de 

interesse de agir tem como fundamentação fatores que se confundem 

com o mérito do caso em tela. A ausência de interesse e demonstração 

efetiva de qualquer dano por parte da autora, são fatos a ser analisados 

em sede merital. Portanto, afastada a preliminar, eis que legalmente, todos 

os requisitos da petição inicial nos termos da legislação processual, estão 

presentes. MÉRITO Pela análise do acervo documental acostado aos 

autos, tem-se de um lado o banco réu com fundamento de que a autora 

possuía um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras 

Avenças advinda de um débito em nome da autora consistente ao ano de 

2009 que totalizava R$6417,88 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e 

oitenta e oito centavos); e de outro lado, a requerente sob o fundamento 

de que desconhece qualquer relação jurídica entre as partes. Em que 

pese as alegações da demandante visando eximir-se da responsabilidade 

com o banco réu, inclusive com impugnação quanto à data da dívida ser 

de 2009, houve apresentação de documentos pelo réu comprobatórios 

que ensejaram dívidas advindas de uma relação bancária existente. O 

pacto contratual de confissão de dívida é datado de 30 de janeiro de 2015 

e sob este contrato, com desconto da dívida e pagamento de R$1978,56 

(um mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), 

parcelamento em 36 meses, com vencimento da primeira parcela em 

01/03/2015 e demais na mesma data dos meses subsequente, surgiu a 

negativação pertinente à inadimplemento desta dívida. Sendo assim, não 

há que se considerar a caducidade da dívida nos termos que a autora 

impugna. Tangentemente à indicada negativação incluída nos órgãos de 

proteção ao crédito, tem-se que por reconhecido contrato celebrado entre 

as partes. Neste compasso, portanto, o banco réu juntou contrato de 

confissão de dívida assinado pela autora juntamente com outros 

documentos comprobatórios de relação jurídica entre as partes, tal como 

nota promissória. Nesta mesma linha de raciocínio, embora com objetivo no 

reconhecimento de inexistência de dívida por ilegal, restou efetivamente 

demonstrada a relação jurídica existente entre as partes. De outra banda, 

pela aplicação do artigo 373, inciso I, NCPC, cabe ao autor comprovar o 

mínimo do fato constitutivo de seu direito, ainda que sob a égide de relação 

consumeirista. Isto não logrou fazer. Este conjunto probatório leva à 

improcedência da presente ação, tendo em vista ausência de 

pressupostos causadores de qualquer dano à autora. Conclusivamente, 

pelo lastro probatório apresentado, não há como se declarar indenizatória 

a conduta do réu. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE - DIFAMAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDUTA 

ILÍCITA - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS INDEVIDOS.1 - É regular o recurso 

que indica as razões do pedido de reforma e enfrenta os fundamentos 

contidos na sentença. 2 - Para que se caracterize o dever de reparar é 

necessária a confluência de três fatores essenciais: i) dano comprovado; 

ii) conduta ilícita; iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido. 

3 - A ausência de comprovação de que a ré teria disseminado fato 

ofensivo à honra da autora para além do seu núcleo pessoal imediato, 

causando-lhe abalo moral, obsta a pretensão de reparação civil por 

ausência de conduta i l íc i ta .  (TJMG- Apelação Cíve l 

1.0024.13.307859-2/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves 

(JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, 

publicação da sumula em 09/02/2018).”. Inexistente qualquer abalo moral. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar improcedente o pedido, extinguindo-se o feito com resolução do 

mérito, em fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Opino 

pela ausência de condenação do requerido em custas e despesas 
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processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 01 de dezembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA DUARTE DE SOUZA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000079-19.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDILEUZA DUARTE DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - EDILEUZA DUARTE DE SOUZA – promove em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A sob o fundamento de que houve negativação 

desconhecida em seu nome no valor de R$147,44 (Cento e quarenta e 

sete reais e quarenta e quatro centavos). Pleiteia exclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, indenização pelos danos morais, 

e declaração de inexigibilidade do valor. Citado o banco réu compareceu 

em audiência de conciliação que restou infrutífera. Apresentou 

contestação, rechaçando a justiça gratuita pleiteada, assim como sob 

arguição de que houve contratação anterior por parte da autora e 

ausência de dano moral por não ter utilizado a via administrativa para 

informar sobre a negativação e comprovar o devido pagamento. 

Impugnação à contestação apresentada. Petição da requerida no ID 

13108407, tendo a autora se quedado inerte quando instada a se 

manifestar (ex vi certidão de ID 15676640). Os autos vieram conclusos. É 

o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No que se refere à concessão de Justiça Gratuita, opino pelo deferimento, 

visto que a Requerente é pessoa com insuficiência econômico-financeira 

caracterizadora da concessão, nos termos da Lei 1060/50. A controvérsia 

refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, 

sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, portanto merece o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. PERÍCIA Conforme consta dos autos, o banco réu 

juntou aos autos documentos visando comprovar a idoneidade na 

negativação advinda de uma suposta relação jurídica existente, todos 

constando assinatura que indica ser da autora. Primeiramente, importante 

destacar que de um lado tem-se a autora indicando pela inexistência de 

contratação dos produtos oferecidos pelo réu; de outro lado tem-se a réu 

que arguiu contratação efetiva pela autora. Compulsando os autos, 

verifica-se que a matéria envolvida foi ilustrada como de necessária 

realização de perícia técnica e, sob a aplicação do princípio da ampla 

defesa, com objetivo único em obter-se uma solução justa e clara do 

procedimento em tela, mister a extinção deste processo. Consigne-se: 

“TJ-DF – Apelação Cível do Juizado Especial ACJ 20150610119487 

(TJ-DF) Data de publicação: 19/05/2016 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVELS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 

Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato que poderia 

por fim à presente ação de execução, somente podendo ser comprovada 

tal assinatura por conhecimentos técnicos, a realização da prova pericial 

mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por envolver 

matéria complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, 

impondo a extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos 

artigos 3º. E 51, inciso II, da Lei 9099/95. 2. Recurso conhecido e 

desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A 

Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 

9099/95. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, os quais ficarão suspensos em virtude da gratuidade 

de justiça que lhe foi deferida.”. Por conclusão, presente está a 

incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de realização 

da perícia com objetivo de comprovar a disparidade entre as assinaturas. 

Frente ao exposto, dada a complexidade da matéria e a necessidade de 

produção de prova pericial, em respeito ao contraditório e ampla defesa, e 

a fim de resguardar os direitos das partes, opino pela extinção do 

processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n. 

9.099/95, para que a presente lide possa ser discutida na via ordinária 

adequada. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 01 de dezembro de 2018. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Homologo o Projeto 

de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com fundamento no 

artigo 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da demanda. Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Nada sendo 

requerido, ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 03 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS REIS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000116-46.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DOS 

REIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - MARCIA APARECIDA DOS REIS – promove em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A sob o fundamento de que houve 

negativação desconhecida em seu nome no valor de R$ 169,08 (cento e 

sessenta e nove reais e oito centavos). Pleiteia exclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, indenização pelos danos morais, 

e declaração de inexigibilidade do valor. Citado o banco réu compareceu 

em audiência de conciliação que restou infrutífera. Apresentou 

contestação sob arguição de que houve contratação de serviços por 

parte da autora que se tornou inadimplente e ausência de dano moral por 

culpa exclusiva da consumidora. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No que se refere à concessão 

de Justiça Gratuita, opino pelo deferimento, visto que a Requerente é 

pessoa com insuficiência econômico-financeira caracterizadora da 

concessão, nos termos da Lei 1060/50. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, portanto 

merece o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

PERÍCIA Conforme consta dos autos, o banco réu juntou aos autos 

documentos visando comprovar a idoneidade na negativação advinda de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 467 de 590



uma suposta relação jurídica existente, todos constando assinatura que 

indica ser da autora. Primeiramente, importante destacar que de um lado 

tem-se a autora indicando pela inexistência de contratação dos produtos 

oferecidos pelo réu; de outro lado tem-se a réu que arguiu contratação 

efetiva pela autora. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria 

envolvida foi ilustrada como de necessária realização de perícia técnica e, 

sob a aplicação do princípio da ampla defesa, com objetivo único em 

obter-se uma solução justa e clara do procedimento em tela, mister a 

extinção deste processo. Consigne-se: “TJ-DF – Apelação Cível do 

Juizado Especial ACJ 20150610119487 (TJ-DF) Data de publicação: 

19/05/2016 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVELS. CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA 

APOSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA EM FACE DA COMPLEXIDADE 

DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Havendo alegação 

de falsificação de assinatura do contrato que poderia por fim à presente 

ação de execução, somente podendo ser comprovada tal assinatura por 

conhecimentos técnicos, a realização da prova pericial mostra-se 

indeclinável à aferição da alegada falsidade, que por envolver matéria 

complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a 

extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3º. E 51, 

inciso II, da Lei 9099/95. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos. A Súmula de julgamento servirá 

de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9099/95. Condenado o 

recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais 

ficarão suspensos em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi 

deferida.”. Por conclusão, presente está a incompetência do Juizado 

Especial diante da necessidade de realização da perícia com objetivo de 

comprovar a disparidade entre as assinaturas. Frente ao exposto, dada a 

complexidade da matéria e a necessidade de produção de prova pericial, 

em respeito ao contraditório e ampla defesa, e a fim de resguardar os 

direitos das partes, opino pela extinção do processo, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/95, para que a presente 

lide possa ser discutida na via ordinária adequada. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 01 de dezembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos em correição. Homologo o Projeto de Sentença apresentado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com fundamento no artigo 51, II 

da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da demanda. Desta decisão 

deverão ser intimadas as partes, via patronos. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Nada sendo requerido, ocorrido 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000252-43.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GERCINA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS promovida por GERCINA MARIA DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, sob o fundamento de que houve 

negativação indevida de relação jurídica que desconhece a procedência. 

Pleiteia exclusão da negativação, bem com indenização por danos morais. 

O banco réu fora devidamente citado, compareceu em audiência de 

conciliação e apresentou contestação. Em preliminar, arguiu pelo 

indeferimento da inicial por falta de documento original de negativação e 

por prescrição em vista do transcurso de 03 (três) anos. No mérito, aduziu 

pela inexistência de provas quanto ao dano moral e apontou para o mero 

aborrecimento. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, 

da Lei 9.099/1995. Inicialmente, opino pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50, tendo em vista a 

hipossuficiência econômico-financeira demonstrada pela autora com a 

declaração de insuficiência recursal. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois refere à inexistência de débitos da 

Requerente; sendo certo que pelo princípio da informalidade que paira nos 

Juizados especiais objetivando formas processuais menos rígidas, 

somado ao princípio da primazia do mérito visando a celeridade 

processual, aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC, com consideração ao 

comprovante de endereço anexado aos autos. Assim, apresento o 

presente projeto de sentença. PRELIMINAR Contrariamente ao alegado 

pelo réu, não há que se falar em necessidade de extrato oficial. 

Criteriosamente, considera-se que o extrato juntado à exordial faz prova 

quanto à negativação, sendo que caberia ao réu, que possui acesso aos 

órgãos de negativação, proceder à contraprova. Certamente, nada juntou 

para demonstrar que a negativação não existiu. Ademais, certidão de 

negativação fora emitida pela Câmara de Dirigentes Lojistas, sendo 

reconhecida nacionalmente e idônea em suas declarações. Concernente 

ao prazo prescricional, improspera. A relação presente nesta demanda é 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, como tal, aplica-se o 

prazo prescricional previsto no artigo 27, qual seja, 05(cinco) anos para a 

pretensão do autor. No caso em tela, ainda que se considere data início de 

contagem a que houve inclusão do nome da autora, 2014, não ultrapassou 

o prazo estipulado pela lei consumeirista. Assim sendo, afasta-se as 

preliminares aventadas e reconhece-se o interesse de agir. MÉRITO 

Inicialmente, a relação manejada pelas partes merece ser analisada sob o 

prisma do Código de Defesa do Consumidor. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA e 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Conforme se depreende 

da documentação acostada aos autos pelas partes e, em alinhamento às 

alegações da autora, o banco réu procedeu com a inclusão de 

negativação de seu nome indevidamente. A despeito de o banco réu ter 

alegado que não houve prova do efetivo dano perpetrado à requerente, a 

inclusão no rol de inadimplentes fora produzida baseada em uma relação 

jurídica que jamais existiu entre as partes, eis que não houve juntada de 

qualquer prova a conduzir do contrário. Ou seja, não há comprovação de 

existência da efetiva celebração de qualquer relação jurídica entre as 

partes. Nesta mesma linha de raciocínio, a autora aludiu pela inexistência 

de notificação prévia quanto à referida inclusão. No entanto, sabidamente 

a prévia informação ao cliente não é de responsabilidade das credoras, 

mas sim do órgão mantenedor, à luz da Súmula 359 do STJ. Em 

contrapartida, o banco não demonstrou a potencial licitude pela 

negativação decorrente de um eventual produto inadimplente da autora. 

Indiscutivelmente que, cabia ao réu apresentar documentos que estariam 

em seu poder e devidamente assinados pela cliente, concernente à 

negativação que realizou, sendo certo que meras alegações a indicar pela 

ausência de dano advinda de uma conduta manejada pelo réu não afasta 

sua responsabilidade. Claramente que o banco réu pautou-se 

exclusivamente em meras alegações de maneira ampla, e sem indicações 

ou apresentação de provas cabais a comprová-las. Por esta frente de 

raciocínio, o Réu é fornecedor de produtos e, como tal, responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990 à luz da 

responsabilidade objetiva que permeia as instituições financeiras: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Saliente-se que o banco 

não logrou comprovar a preexistente relação jurídica a fim de autorizar 

eventual negativação; sendo que meras alegações não possuem o 

condão a excluir sua responsabilidade pelo ato ilegal. Conclusivamente, 

inexistiu relação entre as partes e merece ser excluído o nome da autora 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Por sua vez, 

o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pela negativação indevida realizada pelo banco réu 

de um valor inexistente como débito. Clarividente que a autora comprovou: 

o ato ilícito praticado pelo réu quando cobrou e negativou por um valor 

inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta 

conduta do réu ao prejuízo proporcionado. Certo que está configurada a 

responsabilidade do réu pela inscrição indevida oriunda de inexistente 
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inadimplência. Ademais, inaplicável a Súmula 385 do STJ, eis que a 

primeira negativação efetuada foi a do banco réu, datada de 16/05/2015; 

sendo certo que a negativação de outra empresa (Telefônica) foi incluída 

em 11/09/2015, ou seja em momento posterior. Veja julgado:em Legislação 

em Modelos e peças “TJ-DF - Ação Cí-vel do Juizado Especial ACJ 

173823220088070009 DF 0017382-32.2008.807.0009 (TJ-DF) Data de 

publicação: 22/01/2010 Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. 

COBRANÇA DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO POR CONTRATO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. A COBRANÇA DE DÉBITO 

À AUTORA, CORRENTISTA DO BANCO RECORRENTE, MOSTROU-SE 

INDEVIDA, NA MEDIDA EM QUE O BANCO NÃO TROUXE NENHUMA 

PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, NO SENTIDO DE QUE HAVIA UM 

CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO DE CHEQUE 

ESPECIAL A RESPALDAR O DÉBITO. 2. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO E DEMONSTRADA A INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA 

PROVA PELO CONSUMIDOR, O ÔNUS DA PROVA RECAI SOBRE O 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS, O QUAL NÃO TERIA DIFICULDADE ALGUMA 

EM TRAZER A PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES E QUE DESCONSTITUIRIA O 

DIREITO DA AUTORA, PORÉM, ASSIM NÃO O FEZ, TORNANDO, DESTA 

MANEIRA, VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DA AUTORA EM SUA INICIAL 

NO SENTIDO DE QUE A COBRANÇA SE REFERE A DÉBITO NÃO 

CONTRATADO. 3. INDEVIDA A COBRANÇA, ILÍCITA A NEGATIVAÇÃO DO 

NOME A GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, DANO IN RE IPSA, QUE 

INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO, ESTANDO O VALOR ARBITRADO PELA 

JUÍZA MONOCRÁTICA DENTRO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NAS 

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 

TJDFT E EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. 4. O VALOR DA MULTA DIÁRIA TAMBÉM FOI 

APLICADO CORRETAMENTE E DE FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO 

QUE A SUA INCIDÊNCIA SÓ SE DARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, 

COMO CONSIGNADO NA SENTENÇA, POIS, VALOR MENOR NÃO 

ATINGIRIA A FINALIDADE QUE É TRAZER UM RÁPIDO CUMPRIMENTO 

PARA A DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO CABE MAIS RECURSO. 5. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM 

SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO 

ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099 /95. 6. CONDENO O BANCO RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”. Neste compasso, houve efetiva 

prova do fato constitutivo do direito da autora. No mais, a presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em eximir-se da 

responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. No dizer de Yussef Said 

Cahali, “na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à indicação do quantum indenizatório. O 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) excluir o nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como declarar por definitivo a inexigibilidade do débito objeto 

desta demanda; b) condenar o réu ao pagamento de indenização pelos 

danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais)., cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso; 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de 

não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 

dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção 

monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o 

disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 30 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELINA ORTIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000866-48.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUZIA CELINA ORTIZ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 
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requerente - LUZIA CELINA ORTIZ DE OLIVEIRA – promove em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A sob o fundamento de que houve negativação 

desconhecida em seu nome no valor de R$199,47 (cento e noventa e 

nove reais e quarenta e sete centavos), por inclusão de suposta dívida e 

12 de setembro de 2015. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, indenização pelos danos morais, e declaração de 

inexigibilidade do valor. Citado o banco réu compareceu em audiência de 

conciliação que restou infrutífera. Apresentou contestação sob arguição 

de que houve contratação de serviços por parte da autora pautada em 

uma contratação de uma conta corrente que foi efetuada renegociação de 

dívida no valor de R$1.053,82 (um mil e cinquenta e três reais e oitenta e 

dois centavos), para pagamento de 12 parcelas que não foram adimplidas. 

É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. No que se refere à concessão de Justiça Gratuita, opino pelo 

deferimento, visto que o Requerente é pessoa com insuficiência 

econômico-financeira caracterizadora da concessão, nos termos da Lei 

1060/50. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida 

do nome da autora, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou 

maiores elucubrações, portanto merece o julgamento antecipado da lide 

nos termos do artigo 355 do NCPC. MÉRITO Pela análise do acervo 

documental acostado aos autos, tem-se de um lado o banco réu com 

fundamento de que a autora possuía um Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida e outras Avenças advinda de um débito de conta 

corrente; e de outro lado, a requerente sob o fundamento de que 

desconhece qualquer relação jurídica entre as partes. Em que pese as 

alegações da demandante visando eximir-se da responsabilidade com o 

banco réu, que houve apresentação de documentos pelo réu 

comprobatórios que ensejaram dívidas advindas de uma relação bancária 

existente. Portanto, este pacto contratual, juntamente com a Nota 

Promissória de R$1197,60 (um mil cento e noventa e sete reais e sessenta 

centavos), e assim, não há como se desconsiderar o débito que 

inadimplido. Tangentemente à indicada negativação incluída nos órgãos de 

proteção ao crédito, tem-se que por contrato celebrado entre as partes. 

Neste compasso, o banco réu juntou contrato assinado pela autora 

juntamente com outros documentos comprobatórios de relação jurídica 

entre as partes. Nesta mesma linha de raciocínio, embora com objetivo no 

reconhecimento de inexistência de dívida por ilegal, restou efetivamente 

demonstrada a relação jurídica existente entre as partes. De outra banda, 

pela aplicação do artigo 373, inciso I, NCPC, cabe ao autor comprovar o 

mínimo do fato constitutivo de seu direito, ainda que sob a égide de relação 

consumeirista. Isto não logrou fazer. Este conjunto probatório leva à 

improcedência da presente ação, tendo em vista ausência de 

pressupostos causadores de qualquer dano à autora. Conclusivamente, 

pelo lastro probatório apresentado, não há como se declarar indenizatória 

a conduta do réu. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE - DIFAMAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDUTA 

ILÍCITA - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS INDEVIDOS.1 - É regular o recurso 

que indica as razões do pedido de reforma e enfrenta os fundamentos 

contidos na sentença. 2 - Para que se caracterize o dever de reparar é 

necessária a confluência de três fatores essenciais: i) dano comprovado; 

ii) conduta ilícita; iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano sofrido. 

3 - A ausência de comprovação de que a ré teria disseminado fato 

ofensivo à honra da autora para além do seu núcleo pessoal imediato, 

causando-lhe abalo moral, obsta a pretensão de reparação civil por 

ausência de conduta i l íc i ta .  (TJMG- Apelação Cíve l 

1.0024.13.307859-2/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves 

(JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, 

publicação da sumula em 09/02/2018).”. Inexistente qualquer abalo moral. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar improcedente o pedido, extinguindo-se o feito com resolução do 

mérito, em fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Opino 

pela ausência de condenação do requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 30 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de Março de 2019 às 

17h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

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: 1000359-24.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000359-24.2017.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIA CRISTIANE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por MARCIA CRISTIANE 

DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de 

uma negativação indevida realizada pelo banco réu que considera ilegal, 

no valor de R$1204,07 (hum mil, duzentos e quatro reais e sete centavos), 

incluída pelo nº.324464908000040AFI. Esclareceu que possuía uma conta 

para recebimento de salários junto ao banco e, foi informada que não 

haveria pagamento de despesas. Pleiteia a declaração de inexistência dos 

débitos, exclusão do nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem 

como indenização por danos morais. Tutela antecipada concedida. O 

banco réu fora devidamente citado, compareceu em audiência de 

conciliação e apresentou contestação. Em preliminar, arguiu pelo 

indeferimento da inicial pela ausência de interesse de agir devido não 

possuir pretensão resistida administrativamente, bem como 

desconsideração de extrato oficial por ser unilateral. No mérito, indicou a 

existência de conta corrente, agência 1454, conta 0622293-5, que se 

tornou devedora em cheque especial diante de saques com insuficiência 

de saldo. A autora impugnou a contestação. Os autos vieram conclusos. É 

o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Opino pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da 

hipossuficiência econômico-financeira demonstrada pela autora, nos 

termos da Lei 1050/60. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

negativação indevida do nome da autora, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

PRELIMINAR Inicialmente, cumpre afastar a preliminar aventada pelo banco 

réu, uma vez que a alegada falta de interesse de agir tem como 

fundamentação fatores que se confundem com o mérito do caso em tela. 

A ausência de interesse e demonstração efetiva de qualquer dano por 

parte da autora, são fatos a ser analisados em sede merital. Portanto, 

afastada a preliminar, eis que legalmente, todos os requisitos da petição 
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inicial nos termos da legislação processual, estão presentes. No que 

concerne ao documento original de negativação, tem-se que a certidão 

juntada aos autos está repleta de validade para fins de comprovar a 

negativação. Com emissão perante a Câmara de Dirigentes Lojistas, foi 

firmada em assinatura de responsável desta empresa e possui total 

veracidade de suas declarações. Igualmente afastada esta preliminar. 

MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o cerne da questão 

refere-se a uma suposta negativação de valor indevido em nome da 

autora diante da alegada inexistência de ciência quanto à débitos de 

tarifas bancárias com desuso da conta corrente que é titular junto ao 

banco. Pela análise do acervo documental acostado aos autos, tem-se de 

um lado a autora que alega não concordar, tampouco ter sido informada 

sobre tarifas bancárias a serem descontadas; de outra banda, o réu que 

arguiu ser a autora devedora por valor de saque em conta corrente que 

não continha saldo. Em que pese a autora ter aduzido ao longo do 

processo que não era ciente de tarifas e despesas bancárias, não logrou 

comprovar quanto aos demonstrados saques que efetuou em conta sem 

saldo disponível. O banco réu apresentou extrato constando operações a 

partir de 02/12/2016, sendo certo que em 05/05/2016 a conta corrente da 

autora estava com saldo negativo de R$1010,00 (um mil e dez reais). Em 

contrapartida, a autora não juntou qualquer documento hábil a comprovar 

que somente manteve a conta corrente por ter sido informada de que não 

haveriam despesas a serem descontadas – conta esta aberta para 

recebimento de salário e mantida mesmo após o desligamento das 

empresas que trabalhou. Certamente, a autora possui o contrato e demais 

documentos pertinentes à abertura de conta. Neste sentido, em exame à 

defesa apresentada pelo réu, ante a apresentação da contestação com 

extrato demonstrando a legalidade da negativação que procedeu de um 

débito em conta não pago, considera-se devido o valor e válida a 

negativação. Este conjunto probatório somado à ausência de contraprova 

da autora, afastam qualquer abalo moral direcionado à legalidade da 

cobrança sobrevinda de uma conta corrente devedora. Consigne-se 

jurisprudência: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10707130273196001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 24/03/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.”. E “TJ-MG - Apelação Cível AC 10672120172255001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 25/02/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO 

IMPROVIDO. A teor do inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil , à 

autora incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo 

inadimplência da autora perante a instituição financeira, em razão do não 

pagamento do contrato firmado, a negativação de seu nome configura 

exercício regular de direito.”. Conclusivamente, pelo lastro probatório 

apresentado, não há como se declarar indevido o valor cobrado, 

tampouco indenizatória a conduta do réu. CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar improcedente o 

pedido, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, em fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação da requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 30 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos em correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de dezevembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de Março de 2019 às 

13:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo 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: 1000333-26.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELITA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do ID. 16691555, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 457245-9, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16691555, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA COITINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado 

os serviços da reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um 

suposto contrato celebrado sob nº 008255001000084FI, no valor de R$ 

55,45 (cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), o que 

resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. 

Tutela antecipada deferida. Citado o requerido compareceu em sede de 

audiência de conciliação, apresentando contestação, aduzindo 

preliminares. 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). 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 471 de 590



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 008255001000084FI, no valor de R$ 55,45 (cinquenta 

e cinco reais e quarenta e cinco centavos), consoante extrato juntado em 

id nº 11843056, 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 Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças que dispõe acerca de 

débito no valor de R$ 1.117,91 (Id nº 13820258), tendo como credora a 

Banco Bradesco Cartões S.A., ou seja, totalmente distinto da dívida objeto 

do presente feito, sendo documento totalmente estranho à presente lide. 

Nesse sentido: “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 cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada (id nº 11843056). 

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).” 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 
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(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 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico do 

contrato sob nº 008255001000084FI, no valor de R$ 55,45 (cinquenta e 

cinco reais e quarenta e cinco centavos), e consequentemente o débito 

ensejador da inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 08 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI ALVES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que na qual a parte autora 

sustenta que recebera fatura no valor de R$ 619,62 (seiscentos e 

dezenove reais e sessenta e dois centavos), gerada em razão da 

constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da 

Unidade Consumidora n. 2287444-0. A requerida apresentou contestação 

sustentado preliminarmente a incompetência do Juizado Especial ante a 

necessidade da realização da perícia, e no mérito pela legitimidade do 

débito. 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. Da preliminar de Incompetência 

de Juizado Especial. Em que pese a preliminar arguida pela requerida sob 

o argumento de necessidade de realização de prova pericial para 

constatar a existência de prejuízos/danos suportados pelo autor ante a 

instalação dos mencionados postes, verifico que o conjunto probatório 

colacionado aos autos é o suficiente para, numa ótica de cognição 

sumária, proceder com o julgamento do feito, razão porque afasto a 

preliminar aventada. A preliminar deve ser rejeitada. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Cumpre analisar a ocorrência de 

irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na unidade 

consumidora sob responsabilidade do requerente. Não obstante os 

argumentos apresentados pelo requerente, o medidor de energia elétrica 

instalado na unidade consumidora apresentou irregularidade consistente 

em R. G. com secundário isolado aberto fase A e. Assim, diante da 

comprovação da irregularidade acima, que é sim capaz de ocasionar erro 

no faturamento, a cobrança efetuada pela requerida em decorrência da 

diferença encontrada no consumo de energia elétrica da unidade 

consumidora em questão não possui qualquer mácula que a torne 

inidônea, uma vez que é permitida pela agência reguladora ANEEL. O 

procedimento adotado pela requerida para a comprovação da 

irregularidade atende à disposição expressa do artigo 129 da Resolução 

n. 414/2010 da Aneel, in verbis: “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”. Outrossim, uma vez 

constatada a irregularidade, como é o caso dos autos, a cobrança 

efetuada pela requerida em decorrência da revisão do faturamento com 

base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os 

apurados como devidos não possui qualquer vício que a torne indevida, 

uma vez que é permitida pela agência reguladora do setor energético e foi 

realizada de acordo com o disposto no artigo 130, da Resolução n. 

414/2010, in verbis: “Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para 

proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as 

diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados 

por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de 

forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170”. Nestes 

termos, a executoridade do ato administrativo, neste caso, permite a 
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imediata execução das sanções impostas quando revestido das 

formalidades previamente definidas. Na espécie, cumpridos os requisitos 

previstos na REN ANEEL nº 414/2010, norma revestida de legalidade, 

conforme delegação conferida pelo legislador ordinário à Agência, em 

sendo constatada irregularidade no equipamento de medição de consumo, 

a distribuidora está autorizada a suspender o fornecimento caso o 

consumidor negue-se a adimplir tempestivamente com o pagamento dos 

valores cobrados. Ademais, caso o consumidor queira desconstituir a 

presunção de veracidade e legitimidade do TOI, o mesmo poderá 

apresentar solicitação tempestiva da respectiva contraprova pericial no 

equipamento de medição de consumo, atendendo, portanto, aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Demonstrada a 

ocorrência de irregularidade no medidor, lavrada por agentes da 

concessionária, cumpriu a ré com o ônus da prova que lhe incumbia, de 

modo que o consumidor que dela se aproveitou deve responsabilizar-se, 

ainda que não tenha sido ele o seu causador. Nesse sentido, colaciono o 

seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSUMO DE ENERGIA - FRAUDE 

DETECTADA PELA CONCESSIONÁRIA - REVISÃO DO CÁLCULO COM 

BASE NO EFETIVO CONSUMO - IRRELEVÂNCIA DA CULPA DO 

CONSUMIDOR NA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR - PEDIDO CONTRAPOSTO - 

COBRANÇA DO DÉBITO - POSSIBILIDADE - ENERGIA CONSUMIDA - 

DEVER DE PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO - 

CUSTAS E HONORÁRIOS PELO RECORRENTE. Recurso interposto por 

LINDOMAR LEMES DOS SANTOS em face da sentença que julgou 

improcedente o seu pedido de declaração de inexistência de débito 

referente à revisão do consumo de energia elétrica e, em contrapartida, 

admitiu o pedido contraposto da CEMAT, para condená-lo ao pagamento 

da fatura devidamente revisada. O recorrente, quando do ajuizamento da 

reclamação, se insurgiu contra a revisão do consumo de sua energia, 

alegando que não fraudou o medidor e não lhe foi oportunizada a defesa 

pela CEMAT, por isto entende não devido o valor cobrado. No caso, a 

CEMAT agiu dentro da legalidade, lavrando termo de ocorrência, 

notificando o recorrente sobre o laudo pericial no medidor de energia, 

sobre a revisão feita; expediu nova notificação sobre todo o 

procedimento, emitindo, ao final, a fatura devidamente corrigida. Não se 

constata violação a qualquer direito do recorrente. Ademais, independente 

de ser ele o culpado ou não pela fraude constatada, o certo é que houve o 

consumo da energia, na forma revisada, e é devido o valor cobrado. A 

sentença foi clara e acertada, de forma que deve ser mantida. Por 

conseguinte, o recurso improvido. Custas e honorários pelo recorrente, 

que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Número: 460 Ano: 2008 

Magistrado DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.” PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NO 

MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO A SER JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. Em razão 

da presunção de veracidade do ato administrativo, Termo de Ocorrência 

de Irregularidade realizado na presença do Requerido que o assinou, que 

se tem, em conseqüência, como ato jurídico perfeito, facultando à 

Concessionária a suspensão imediata do fornecimento de energia em 

conformidade com as normas estabelecidas pela Agência Reguladora. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE 

DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. Ante a constatação das 

irregularidades no medidor de consumo do Requerente, não há que se 

falar em inexistência de débito. (47689620118260223 SP 

0004768-96.2011.8.26.0223, Relator: Armando Toledo, Data de 

Julgamento: 31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 03/08/2012) APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RECURSO 1: FRAUDE. PERÍCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR. O termo de ocorrência de 

irregularidade (TOI) emitida pela concessionária de serviço público goza 

de presunção de veracidade e legalidade juris tantum, porquanto cabe ao 

consumidor a prova da ausência de irregularidade no medidor, bem como 

diante do disposto no art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil. 

RECURSO 2: MEDIDOR. DANOS. RESPONSABILIDADE. EQUIPAMENTOS DE 

MEDIÇÃO. CONSUMIDOR. DÉBITO. EXIGIBILIDADE. CÁLCULO. 

LEGALIDADE. SUSPENSÃO DE ENERGIA. 333 I Código de Processo Civil1. 

Os consumidores são responsáveis pelos equipamentos de medição de 

energia elétrica, a teor dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 

da ANEEL. 2. A forma de cálculo para a cobrança da complementação das 

faturas de energia elétrica está prevista no art. 72 da Resolução nº 

456/2000 da ANEEL. 3. É entendimento consolidado no Superior Tribunal 

de Justiça a ilegalidade de suspensão de fornecimento de energia quando 

o débito proveniente de fraude no medidor de energia elétrica é referente 

a período pretérito e está sendo discutido em juízo. RECURSO 

DESPROVIDO. (9195862 PR 919586-2 (Acórdão), Relator: Vilma Régia 

Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 24/10/2012, 11ª Câmara Cível) 

Ressalte-se, ainda, que não se está imputando ao requerente a prática de 

qualquer irregularidade, haja vista que a cobrança realizada pela requerida 

e discutida no presente feito refere-se tão-somente ao pagamento pelo 

consumo de energia elétrica não computado em razão de irregularidade no 

medidor instalado em sua unidade consumidora, e, portanto, de sua inteira 

responsabilidade. Ademais, considerando que o caso concreto não se 

trata de erro de medição imputável à concessionária, não há falar na 

aplicação do art. 71, §1º, da Resolução n. 456/00 da Aneel, conforme 

ressalva presente na parte final do referido parágrafo. Desse modo, não 

obstante a inversão do ônus da prova, a requerida logrou êxito em provar 

fato extintivo da pretensão do requerente, desincumbindo-se do seu ônus 

probatório, impondo a improcedência da demanda. Com a improcedência 

do pedido, impõe-se a revogação da medida liminar deferida, uma vez que 

desapareceu o fumus boni juris exigido. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial por inexistir ilegalidade na cobrança 

realizada pela ré, e, por consequência, revogo a medida liminar deferida. 

Deixo de condenar a parte autora 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). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 

9.099/95 – em que a parte autora aduz que fora surpreendido com a 

queda de energia em sua propriedade tendo o religamento do serviço 

ocorrido tão somente após passadas mais de 24h, lhe causando 

prejuízos, razão pela qual requer a condenação da reclamada ao 

pagamento dos danos morais e materiais suportados. Citado o requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, apresentando 

contestação, aduzindo preliminares. Instada, a autora apresentou 

impugnação à contestação, requerendo a procedência do feito. É o breve 

o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 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). Aduz a 

parte requerida que a unidade consumidora sobre a qual recai o pedido de 

religação de energia encontra-se em nome de terceiros, de modo que a 

autora carece de legitimidade para a causa. Todavia, muito embora a 

autora não figure como titular da unidade consumidora discutida nos 

autos, foi ela quem suportou os danos ocasionados pela falha na 

prestação do serviço prestado pela ré, pelo que afasto a preliminar de 

ilegitimidade ativa. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO EM REDE ELÉTRICA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. QUEIMA DE APARELHOS. DANO 

MATERIAL EXISTENTE. A ilegitimidade ativa decretada na sentença a quo 
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vai afastada. Muito embora as faturas de energia elétrica se encontrem em 

nome de terceiro, o autor provou ser proprietário dos bens danificados e 

atual usuário da unidade consumidora e que suportou os danos 

ocasionados pela falha do serviço prestado pela ré. É cediço que, sendo a 

empresa demandada concessionária de serviço público, responde 

objetivamente pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação 

ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do 

evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente. Hipótese 

em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito - 

queima de aparelhos eletrônicos da parte autora em decorrência da 

"oscilação na rede elétrica". Dever de indenizar reconhecido. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003901139, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 16/04/2013)” Assim, repilo a preliminar de 

ilegitimidade ativa. Em que pese a preliminar arguida pela requerida sob o 

argumento de necessidade de realização de prova pericial para constatar 

a existência de prejuízos/danos suportados pelo autor ante a não 

habilitação do plano de ligações mencionado, verifico que o conjunto 

probatório colacionado aos autos é o suficiente para, numa ótica de 

cognição sumária, proceder com o julgamento do feito, razão porque 

afasto a preliminar aventada. Superadas as preliminares arguidas, adentro 

ao mérito da questão. 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. No caso em apreço, tenho como 

evidenciada a conduta ilícita da concessionária, uma vez que, conforme 

protocolos gerados pela própria demandada, o fornecimento de energia foi 

interrompido no dia 12.01.2018, em decorrência da forte chuva, fato este 

confessado pela demandada em sua contestação, quando afirma que a 

interrupção se deu em virtude de queda de árvore na rede indicando ainda 

a hora da resolução do problema (19h44min de 13/01/2018). Ora, 

conforme preconiza o art. 176, §1º, da Resolução Normativa nº 414/2010 

da ANEEL, a demandada extrapolou, e muito, o prazo ali fixado para 

resolução do problema e religação do fornecimento de energia, quando o 

consumidor não dera causa à suspensão. Vejamos: “§ 1º Constatada a 

suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a 

efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, 

em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento 

em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts.151 e 152, 

o valor correspondente.” Assim, não prosperam as alegações da 

requerida concernente à ocorrência de caso fortuito ou força maior, 

porquanto está em discussão não a interrupção do serviço em si, mas a 

demora desmedida em proceder com a religação, o que não foi justificado, 

de modo que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Digo isso com o olhar volvido aos 

protocolos juntados pela reclamante, 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 suspensão indevida do 

fornecimento de energia por mais de 24 (vinte e quatro) horas para o 

restabelecimento da energia elétrica, evidenciando a falha na prestação 

do serviço que ultrapassa os meros dissabores do dia-dia. Sendo assim, 

restou demonstrado a falha na prestação de serviço pela demandada, 

sendo a procedência do pedido exordial medida que se impõe. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. 

PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. Caso em que a autora alegou ter solicitado a suspensão do 

serviço para fins de reforma no seu medidor, tendo no mesmo dia 

postulado a religação do serviço. A requerida, por seu turno, alegou que 

agiu de acordo com as norma regulamentadora, dispondo do prazo de 5 

dias para efetuar a ligação. Ao contrário do que sustenta a 

concessionária recorrente, não houve o cumprimento do prazo previsto na 

Resolução da ANEEL 414/2010. Isso porque, tratando-se de religação, 

dispunha a concessionária do prazo de 24h para religar a energia elétrica, 

consoante art. 176 da referida Resolução. Manifesta a falha na prestação 

dos serviços da ré no caso e o descaso para com o consumidor, pois, ao 

que tudo indica, em razão da sua conduta, o autor restou privado de 

serviço de utilidade absolutamente indispensável e essencial à vida 

moderna até o provimento antecipatório concedido neste feito, sendo, por 

evidente, presumíveis os danos morais decorrentes. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 3.000,00, que vai reduzido para R$ 2.000,00, 

levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Sentença 

parcialmente reformada. (Recurso Cível Nº 71005128392, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 22/10/2014). 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 sofreu a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço esse considerado 

essencial na atualidade, portanto, inconteste o abalo sofrido. Nesta esteira 

de entendimento: RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. É cediço que a empresa 

concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 

37, §6º, da Constituição Federal, pelos danos a houver dado causa, 

bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico 

entre este e a conduta do agente. 2. Hipótese em que restou comprovada 

nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de 

energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a requerida 

tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a 

impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável. 3. Dano 

moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, 

privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o 

dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos 

presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma 

residência, dispensando comprovação específica. 4. Indenização não 

deve ser em valor ínfimo, nem tão elevado que torne desinteressante a 

própria inexistência do fato. Valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Deram provimento à apelação. Unânime. (TJRS, AC nº 70075100644, 10ª 

Câmara Cível, Relator Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01/03/2018) 

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MANUTENÇÃO 

DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – 

CONSUMO FATURADO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA 

UNILATERAL – RECURSO DESPROVIDO.Não é lícito o corte de energia em 

razão de recuperação de consumo não faturado.O corte indevido de 

energia com a consequente negativação indevida causam o dano moral 

presumido.Não há falar em modificação da decisão monocrática se 

inexistem elementos aptos a reformar aquela decisão. (TJMT, Ag 

54010/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

28/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

– DESNECESSIDADE – REJEIÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E 

IRREGULAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA – CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA IRREGULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 475 de 590



“QUANTUM” FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO 

ATENDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar 

em cerceamento de defesa, quando as provas existentes nos autos são 

suficientes à formação do livre convencimento motivado do Magistrado a 

fim de decidir a questão.A suspensão injustificada do fornecimento de 

energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à 

honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação 

ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos 

direitos da personalidade, e, portanto sujeito à indenização por dano moral 

conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5º da CF/88.Não se mostra 

desarrazoada a fixação de valores referentes a dano moral, no patamar 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quando observados os parâmetros de 

razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da 

condenação. (TJMT, Ap 154782/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018) 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$ 3.000,00 (três mil reais). No 

que toca ao pedido de indenização por danos materiais, hei por bem em 

indeferi-lo, posto que, volvendo os olhos aos autos, verifica-se que os 

requisitos não se encontram devidamente preenchidos, haja vista que a 

reclamante não colacionou aos autos prova hábil a comprovar que teria 

como produzir a quantidade de leite alegada, não cabendo à reclamada, 

ainda que com a inversão do ônus da prova, fazê-lo, uma vez que seria 

lhe exigir prova diabólica. Diante disso, INDEFIRO o pedido de danos 

materiais. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais)., cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 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, o que faço com 

fundamento no artigo 487, 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, 05 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010275-31.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO BRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE KELLER DE MENEZES MAGOSSO (EXECUTADO)

VALMIR MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERMO MUSSI OAB - SP74279 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010275-31.2015.8.11.0011 EXEQUENTE: ANIZIO BRAS 

EXECUTADO: VALMIR MOREIRA DA SILVA, JOICE KELLER DE MENEZES 

MAGOSSO Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL pelo rito da Lei 9099/95 c.c. NCPC, proposta por ANIZIO 

BRAS em face de VALMIR MOREIRA DA SILVA e JOICE KELLER DE 

MENEZES MAGOSSO, pretendendo o recebimento do valor de 

R$31.520,00 (trinta e um mil e quinhentos e vinte reais), devido por 

inadimplemento de contrato de prestação de serviços de acompanhamento 

para o “GEORREFERENCIAMENTO” da propriedade dos executados, 

mediante o Processo de GEORREFERENCIAMENTO no 

54240-003897/2005-42 – junto ao INCRA/MT, posto que os executados 

não efetuaram o pagamento integral do pactuado. Indicou que no contrato 

consta os serviços de formação, acompanhamento e defensa dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 476 de 590



interesses perante o processo mencionado até a expedição do Ofício de 

Certificação e conclusão do processo seriam pagos R$5.000,00 na 

assinatura do contrato, R$5.000,00 até 13/04/2013, e R$15.000,00 no ato 

da efetiva entrega do Ofício de Certificação aos exequentes; para fazer o 

levantamento GEOREFENCIADO, dar andamento e acompanhamento nas 

peças técnicas até ser aprovado o protocolo do processo de 

regularização de uma área de posse até a conclusão do processo e 

titulação, seria pago R$10.000,00 no início dos serviços, R$5.000,00 na 

aprovação e entrega do protocolo e R$5.000,00 na conclusão do 

processo e expedição do título. Os executados foram devidamente 

intimados e em defesa apresentou o pagamento do valor de R$5000,00 

(cinco mil reais) mediante um cheque datado de 18/04/2013 e o mesmo 

montante em espécie na data de 18/03/2013; o valor de R$10.000,00 (dez 

mil reais) foi pago no início dos trabalhos e o restante seria pago na 

conclusão do serviço. Aduziu que o exequente não adimpliu sua 

obrigação do contrato em entregar o ofício de certidão e assim não 

efetuou o pagamento restante. Em audiência de instrução, foram ouvidas 

testemunhas. Os autos vieram conclusos. É o breve resumo dos fatos, em 

que pese a dispensa de relatório. MÉRITO Conforme se depreende dos 

documentos e provas testemunhais apresentadas e produzidas nos 

autos, verifica-se que não houve o pagamento integral pelos serviços 

prestados pelo exequente. Nos termos contratuais, o georreferenciamento 

seria feito com acompanhamento do exequente e com a conclusão 

receberia o valor restante pela prestação de serviços. Em referência aos 

valores declarados como pagos pelos executados, juntamente aos 

embargos à execução opostos, foi apresentado recibo no importe de 

R$5000,00 com data de 18/03/2013 e um cheque de R$5000,00 datado 

para 13/04/2013. No entanto, quanto ao valor que os executados alegaram 

ter pago nos inícios dos trabalhos, em R$10.000,00, não apresentou 

qualquer comprovação. Em contrapartida, o exequente apresentou o 

protocolo de serviços junto ao Incra quanto ao processo para 

georrefereciamento. Conclui-se pelos esclarecimentos das testemunhas 

que o processo de certificação da propriedade dos executados não foi 

finalizado e que o georreferenciamento é uma fase do procedimento, 

sendo que a conclusão é a certificação. Em declarações, a testemunha 

Emerson afirmou que presenciou o executado Valmir ligando várias vezes 

para cobrar o georeferenciamento ao exequente, assim como sabia que 

tinha parcela a ser paga pelos executados mediante a entrega do serviço, 

sabendo que o executado Valmir pagou R$5.000,00 em duas vezes. 

Relatou que sabe ter sido feito serviço de agrimensura na área mas não 

sabe se foi feito registro no INCRA, mas que tem conhecimento da 

situação de irregularidade na área por conta de não ter escritura definitiva. 

A testemunha Ademir, informou que foi contratado pelo exequente Anisio 

para fazer o levantamento da área que era específico para 

georrefereciamento, e que para o georreferencimento precisa da certidão 

de inteiro teor da propriedade, mas se for área arrecadada pela União não 

é possível georreferecimento. Mencionou que foi em 2015 que fez o 

serviço, ano que adquiriu o equipamento de medição. Alegou que a 

entrega do georrefereciamento é impedido de terminar se por 

inconsistência na matrícula. Negou ciência sobre o contrato entre as 

partes. A testemunha Marcos, servidor público que trabalha como 

atendente do INCRA, ponderou que há processo de certificação no Incra 

referente à propriedade dos executados e que não foi concluído. 

Asseverou, também, que o profissional que faz georreferenciamento 

precisa de muitos documentos da propriedade e que no caso a 

documentação foi devidamente realizada, mas a certificação foi indeferida. 

Precisou que o georreferenciamento é uma parte do processo e a 

conclusão é a certificação, sendo que o georreferenciamento independe 

da certificação e sabe que o georreferenciamento foi concluído neste 

caso, tanto que foi pedida a certificação, sendo certo que não foi 

concluída a certificação unicamente pela situação fundiária da 

propriedade. Os depoimentos revelam que o georrefereciamento foi 

cumprido em termos do contrato, porém não houve a conclusão da 

certificação por inconsistência de documentos da propriedade. Contudo, o 

contrato em comento refere-se somente ao georreferenciamento e este, 

foi devidamente concluído. Sendo assim, houve adimplemento por parte do 

exequente pelas suas obrigações. Concernente ao adimplemento dos 

executados, inexistente provas de quitação das parcelas acordadas, uma 

vez que provaram exclusivamente o pagamento de R$10.000,00 (dez mil 

reais). Neste alinhamento, merece acolhimento o pleito do exequente para 

o recebimento do valor almejado pelo exequente à luz da exordial. 

CONCLUSÃO Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar os 

executados ao pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos 

seguintes termos: I - Cite-se as partes devedoras para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida. II - Não havendo pagamento ou 

garantia da execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, 

observando-se eventuais indicações da parte exequente. III – Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV – Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, defiro a pesquisa em 

nome do (s) executado (s), via Sistema RENAJUD. Em caso positivo, 

determino, desde já, a restrição de transferência daqueles que forem 

encontrados. Com a resposta, dê-se ciência às partes. Em sendo 

encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo e providenciando o necessário para a penhora, indicando, 

ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário do bem. V – 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. VI – Defere-se, desde logo, a 

expedição de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, 

condicionada apenas a requerimento expresso da parte credora. VII - 

Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, deverá ser intimada a parte credora para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 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, 01 de janeiro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos em 

correição. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 03 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-45.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODIELCO ANTONIO TISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvarás de Levantamento nos presentes autos sob nºs 457944-5 e 

452558-2, consoante 1determinado pela R. Sentença de ID. 14600124, 

devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para 

constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-54.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA CRISTINA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO(A))

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010073-54.2015.8.11.0011. REQUERENTE: ANGELITA CRISTINA MOURA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos em correição. DEFIRO o pleito formulado em ID 16826289, de modo 

que determino a INTIMAÇÃO do requerido para efetuar o recolhimento do 

FGTS, férias e 1/3 referente a todo o período de prestação de serviço da 

reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 

50,00 (cinquenta reais), devendo comprovar documentalmente nos autos, 

sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos, nos termos do 

art. 816, do CPC. Após, INTIME-SE a exequente para manifestação, em 

igual prazo. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 3 de 

dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-09.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI MENEZES BELTRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO(A))

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010076-09.2015.8.11.0011. REQUERENTE: MAGALI MENEZES BELTRAO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos em correição. DEFIRO o pleito formulado em ID 16826289, de modo 

que determino a INTIMAÇÃO do requerido para efetuar o recolhimento do 

FGTS, férias e 1/3 referente a todo o período de prestação de serviço da 

reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 

50,00 (cinquenta reais), devendo comprovar documentalmente nos autos, 

sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos, nos termos do 

art. 816, do CPC. Após, INTIME-SE a exequente para manifestação, em 

igual prazo. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 3 de 

dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-24.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIVANA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO(A))

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010075-24.2015.8.11.0011. REQUERENTE: GILCIVANA PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição. DEFIRO o pleito formulado em ID 16826289, 

de modo que determino a INTIMAÇÃO do requerido para efetuar o 

recolhimento do FGTS, férias e 1/3 referente a todo o período de 

prestação de serviço da reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo comprovar 

documentalmente nos autos, sem prejuízo de eventual conversão em 

perdas e danos, nos termos do art. 816, do CPC. Após, INTIME-SE a 

exequente para manifestação, em igual prazo. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 3 de dezembro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-86.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000329-86.2017.8.11.0011. REQUERENTE: IZAIAS AMORIM DA SILVA 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos em Correição. Ante o teor do acórdão de ID 16833945 

que reconheceu a incompetência deste juizado para julgamento do feito, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 3 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263245 Nr: 3245-76.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Aparecida Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jean dias ferreira - 

OAB:25088-0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME ABERTO

Autos n°: 263245

Data da audiência: 25.10.2018

PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor da 

recuperanda e esta.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

A defesa da recuperanda requereu a juntada dos documentos 

comprobatórios da frequência na Faculdade de São José dos Quatro 

Marcos.

 O MM. Juiz fez ao recuperando explanação quanto às condições a serem 

cumpridas no regime ABERTO, alertando-o sobre a possibilidade de 

regressão de regime em caso de descumprimento, quais sejam:

A) Considerando que a recuperanda comprovou o vínculo na universidade 

supracitada, autorizo seu comparecimento mensal na Secretaria da 3ª 

Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 

(dez) de todo mês, condicionado à comprovação semestral de sua 

matrícula na faculdade.

B) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

E) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

F) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 G) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

H) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

I) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, participar dos projetos 

recuperacionais indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 
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dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação do mesmo para participação.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Cientificado o recuperando nos exatos termos das condições impostas no 

regime ABERTO, foi o mesmo advertido das consequências do 

descumprimento das condições ora impostas.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Comuniquem à Polícia Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de também 

fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, os quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se a recuperanda que, acaso seja encontrado pelas Polícias Civil 

e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será encaminhado 

para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pela recuperanda, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

• Sobre o cálculo de pena privativa de liberdade:

Não havendo cálculo de pena nos autos, proceda-se a elaboração do 

mesmo, com intimação da Defesa e Ministério Público para manifestação 

sucessiva, em 05 (cinco) dias. Havendo impugnação por qualquer das 

partes, vistas à parte contrária para manifestação no mesmo prazo, vindo 

conclusos posteriormente para análise.

• Sobre eventual multa imposta:

Pena de multa imposta e ainda não procedido o seu cálculo, pelo que 

realize-se o cálculo com intimação do recuperando para pagamento, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuado o pagamento, ou pedido de 

parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será considerada 

dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida 

ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhe a certidão 

da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Saliente-se ao recuperando que, em caso de dúvida, poderá informar-se 

com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao 

referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, 

Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Saem desta audiência todos intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Jean Dias Ferreira

 Advogado OAB-MT nº 25088-O

Lucimar Aparecida Rodrigues de Souza

Recuperanda

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000478-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR KOPP MATHIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000478-17.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): LAIR KOPP MATHIAS RÉU: DARCI MACHADO Vistos, etc. 

Considerando o delineado na manifestação contida no Id. 16794975, 

redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 04 de fevereiro de 

2019, às 18h00min. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 30 de novembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108632 Nr: 5289-71.2017.811.0086

 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: JCV, GCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia de Fátima da Silva - 

OAB:MT 18.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sônia de Fátima da Silva - 

OAB:MT 18.130

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial proposta por 

Jerusa Coppieters Vidrik e Rafael Macedo Cruz.

Com a inicial (fls. 5/13), juntaram documentos às fls. 14/38.

Decisão à fl. 39, determinando a emenda da exordial, a qual aportou aos 

autos à fl. 41, com documentos às fls. 42/44.

 Decisão à fl. 44, recebendo a emenda, deferindo o pedido de gratuidade 

judiciária e abrindo vista dos autos ao Ministério Público.

Manifestação do Órgão Ministerial à fl. 46, favorável ao acordo entabulado 

pelas partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

De proêmio, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo acerca do 

valor atribuído à causa e da configuração do polo ativo, nos termos da 

decisão à fl. 44.

Com a regular propositura da demanda, às fls. 5/13, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes na exordial para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

No tocante a partilha dos bens, não existindo prova de aquisição, fica 

homologada somente a posse, ressalvando-se os direitos de terceiros.

Sem custas e incabíveis honorários.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002800-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DAGHETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002800-36.2018.8.11.0045 

AUTOR(A): LEANDRO DAGHETTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial, eis que presentes, “in 

status assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 

do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 

98 do Código de processo Civil. Postergo a análise do pleito liminar para 

após a realização de estudo psicossocial e perícia médica, haja vista a 

necessidade de corroborar a manifesta existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. No intuito de averiguar a condição de hipossuficiência do 

postulante, conforme exigido por lei para fins de concessão do benefício 

pleiteado, determino que seja realizado Estudo Psicossocial pela Equipe 

Multidisciplinar desta Comarca, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento da determinação, devendo as “experts” guardarem 

observância e consideração quantos fatores sociais e principalmente 

financeiros, vivenciados pela parte Requerente e sua família. De mais a 

mais, DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse 

sentido: “AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia.” (TRF-4 - AG: 

0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data de 

Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com à parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 

no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), em virtude da especialização do profissional, trata-se 

de médico do trabalho, bem como a complexidade técnica da perícia, 

ademais, residente nesta comarca e com cadastro no AJG, sem 

impedimentos em relação a este magistrado, somente há este médico. 

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda 

não tenha apresentado e indicar assistente técnico. Outrossim, sem 

prejuízo dos quesitos apresentados pelas partes, passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa pericianda? 2. A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? 3. A parte pericianda tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética? 4. Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? 5. A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? 7. A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial e o estudo psicossocial, imediatamente conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de novembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002062-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PLAIN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002062-22.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): CLAUDEMIR PLAIN DOS SANTOS RÉU: INSS Vistos, etc. De 

proêmio, recebo a inicial, eis que presentes, “in status assertionis”, os 

requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de Processo Civil, 

bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do Código de Processo 

Civil. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 98 do Código de 

processo Civil. Postergo a análise do pleito liminar para após a realização 

de perícia médica, haja vista a necessidade de corroborar a manifesta 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, DETERMINO a 

realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: “AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a perícia.” (TRF-4 - AG: 0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: 

CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para 

realização da perícia médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo 

Mustafá Albuquerque, CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no 

Centro Integrado de Saúde Municipal, para que desde já agende data para 

a realização da perícia médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá 

usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do Código de Processo 

Civil, devendo entregar o laudo no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, 

após a realização da perícia. A data da perícia deverá ser designada pelo 

Sr. Perito, devendo a Secretaria Judicial providenciar a intimação da parte 

por qualquer meio idôneo, mediante certidão nos autos. Nesse ponto, 

quando da intimação da parte Autora, cientifique-se esta da necessidade 

de comparecer à perícia com os exames, laudos e outros documentos 

necessários à emissão do laudo pericial. A título de remuneração, fixo os 

honorários periciais no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), em 

virtude do valor médio de uma consulta, o tempo decorrente para a 

resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do expert, 

que além de tudo, é o único desta Comarca cadastrado no Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, que não possui 

impedimentos em relação a este Magistrado. Intime-se a parte Requerente 

para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o disposto no 

artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que apresente quesitos, caso ainda não tenha apresentado e 

indicar assistente técnico. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

Requerido, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas previdenciárias. 
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Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas partes, passo a 

formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. Qual é a idade, 

profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) 

e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte pericianda está 

atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de 

trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda tem (ou teve) lesão, 

doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua 

capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, 

informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em 

que teve início e se há aleijão ou deformidade estética? 4. Há 

enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, 

segundo o diagnóstico médico? 5. A parte pericianda tem pleno e efetivo 

acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem 

que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento 

ou efeito colateral? 6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é 

total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? 7. A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data provável do 

início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 03 de 

dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLDE MARIA LEONHART (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002644-22.2018.8.11.0086 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ISOLDE MARIA LEONHART 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. De proêmio, recebo a inicial, eis que presentes, “in status 

assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do Código 

de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça conforme artigo 98 do 

Código de processo Civil. Postergo a análise do pleito liminar para após a 

realização de perícia médica, haja vista a necessidade de corroborar a 

manifesta existência de probabilidade do direito, bem como haver receio 

de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia.” (TRF-4 - AG: 

0007292-96.2014.404.0000 RS, Relator: CELSO KIPPER, Data de 

Julgamento: 25.3.2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

30.3.2015). (Sem grifos no original). Com efeito, para realização da perícia 

médica, nomeio como perito do Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá Albuquerque, 

CRM-MT 7689-MT, podendo ser localizado no Centro Integrado de Saúde 

Municipal, para que desde já agende data para a realização da perícia 

médica com a parte Autora. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista 

no artigo 473, §3º, do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo 

no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, após a realização da perícia. A 

data da perícia deverá ser designada pelo Sr. Perito, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar a intimação da parte por qualquer meio idôneo, 

mediante certidão nos autos. Nesse ponto, quando da intimação da parte 

Autora, cientifique-se esta da necessidade de comparecer à perícia com 

os exames, laudos e outros documentos necessários à emissão do laudo 

pericial. A título de remuneração, fixo os honorários periciais no importe de 

R$ 600,00 (seiscentos reais), em virtude do valor médio de uma consulta, 

o tempo decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau 

de especialidade do expert, que além de tudo, é o único desta Comarca 

cadastrado no Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal, que não possui impedimentos em relação a este Magistrado. 

Intime-se a parte Requerente para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que apresente quesitos, caso ainda 

não tenha apresentado e indicar assistente técnico. Por sua vez, em 

relação aos quesitos do Requerido, junto cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social nas demandas 

previdenciárias. Outrossim, sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas 

partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1. 

Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio 

de subsistência) e o grau de instrução da pessoa pericianda? 2. A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? 3. A parte pericianda 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética? 4. Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 2.998, 

de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? 5. A parte pericianda tem 

pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados 

que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, 

dor, sofrimento ou efeito colateral? 6. Qual é o grau de incapacidade para 

o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou 

parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)? 7. A 

incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual 

é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem 

seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? 8. Qual é a data 

provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período 

durou provavelmente a incapacidade laboral? 9. A incapacidade decorre 

ou decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? 10. A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? 11. 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Por fim, aportando aos autos o laudo 

pericial, imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 03 de 

dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101891 Nr: 1401-94.2017.811.0086

 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: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Vieira Serpa da Cunha - 

OAB:6.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 
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a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 35, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VITELIO COSTA BEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002466-73.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.848,82 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: VITELIO COSTA BEBER Endereço: Rod. BR 163, Km 588 - 

2a Etapa, s/n, Fazenda Posto Velho, Zona Rural, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: DAIANA COSTA 

BEBER - MT0013781A POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua das Primaveras, 743W, 

Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): VITELIO COSTA 

BEBER Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 

13:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-34.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZANDER CARLOS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSETE TRANSPORTES CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT0007715A (ADVOGADO(A))

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A 

(ADVOGADO(A))

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A 

(ADVOGADO(A))

PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES OAB - MT0006058A (ADVOGADO(A))

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO(A))

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694/O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

RENAN DE SOUZA CAMPOS OAB - RO951 (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010383-34.2012.8.11.0086. REQUERENTE: ZANDER CARLOS FERREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: TRANSETE TRANSPORTES CUIABA Vistos etc. 

Trata-se de execução de sentença no qual a parte executada concorda 

com os valores depositados a título de indenização, somente argumenta 

que não fora depositada a multa do art. 523, § 1º, do CPC, a qual em 1 de 

março de 2018 perfazia a quantia de R$ 690,34 (seiscentos e noventa 

reais e trinta e quatro centavos). Intime-se a parte executada para no 

prazo de 15 dias se manifestar acerca do alegado em petição de Id. 

1191303. Libere-se Alvará dos valores incontroversos discutidos nos 

autos. NOVA MUTUM, 19 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA 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 1001005-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCICLEIA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

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 
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necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 3 de dezembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TOMAZIA MALAQUIAS (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:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000421-33.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA TOMAZIA MALAQUIAS REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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, 3 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IZONEIDE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001099-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IZONEIDE RAMOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD 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, 3 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000293-76.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDJANE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD 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, 3 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FRANCELINO DE ARAUJO (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 1001022-39.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEXSANDRO FRANCELINO DE ARAUJO REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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, 3 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-75.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOS REIS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001136-75.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIAS DOS REIS DA CONCEICAO REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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, 3 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARILENE NUNES DA CUNHA (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 1001130-68.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ARILENE NUNES DA CUNHA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

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, 3 de dezembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMY GOMES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001129-83.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDEMY GOMES DINIZ REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 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, 3 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DA SILVA GUERRA (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 1000212-30.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DA PENHA DA SILVA GUERRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL 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, 3 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010287-48.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DO NASCIMENTO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010287-48.2014.8.11.0086 

EXEQUENTE: ADEMIR DO NASCIMENTO ROSA EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de Sentença 

proposta por Ademir do Nascimento Rosa em desfavor do Banco do Brasil 

S.A., conforme decisão prolatada no id. n. 6477008. A parte Exequente no 

id. n. 6477029, postulou pela penhora de ativos financeiros da parte 

Executada no valor de R$ 9.261,25. No id. n. 6477052, fora determinada a 

busca de ativos financeiros do Banco Executado, ocasião em que fora 

bloqueada a quantia de R$ 6.254,11. O Exequente no expediente n. 

6477072, postulou pela penhora do valor remanescente de R$ 2.165,20, o 

qual fora deferido pela decisão no id. n. 6477097. O Banco Executado na 

manifestação n. 9227794, apresentou pedido de chamamento do feito a 

ordem, narrando a realização indevida de penhora de ativos financeiros, 

uma vez que cumpriu voluntariamente a obrigação, ocasião em que 

postulou pela devolução dos valores pagos em duplicidade. Pleito de 

liberação de valores formulado pela parte Exequente na manifestação n. 

10759913. Sentença no id. n. 10796488, declarando extinta a execução 

pelo pagamento, bem como determinando a expedição dos devidos 

alvarás judiciais, inclusive em favor do Banco Executado. Ofício de n. 

11813497, solicitando a vinculação dos valores junto a Conta Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Certidão do Gestor Judicial 

no id. n. 12714153, informando que não constam pagamento dúplices em 

relação ao Executado Banco do Brasil S.A. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. De proêmio, importa 

salientar que diferente do que alega o Executado Banco do Brasil S.A. na 

manifestação n. 9227794, os autos não de dispõem de pagamentos 

dúplices, uma vez que o pagamento voluntário efetuado na verdade se 

apresenta como sendo os bloqueios judiciais via Sistema Bacenjud. Nesse 

ponto, eis o disposto pelo Senhor Gestor Judicial na Certidão n. 12714153: 

“Certifico e dou fé que, em consonância com a resposta da Conta Única 

ao Ofício solicitando vinculação de valores ao presente feito (IDs 

12711265 e 12711273), constatei que os valores informados pelo 

Executado Banco do Brasil S/A como sendo de pagamento em duplicidade 

(IDs 9227796 e 9227801), são na verdade os mesmos valores bloqueados 

via BacenJud, inclusive com mesma Conta Judicial, conforme se infere nos 

IDs 6477061 e 8196827. Neste sentido, remeto os autos conclusos ao 

magistrado para deliberações pertinentes.” (Sem grifos no original). Desta 

forma, o Juízo fora induzido a erro pelo Banco Executado, sendo que a 

sentença constante no id. n. 10796488, padece de erro material no ponto 

que determina a devolução de valores ao Executado Banco do Brasil S.A., 

de modo que devido somente a expedição de alvará judicial em favor do 

Exequente Ademir do Nascimento Rosa. Assim, determino que a 

Secretaria Judicial expeça em caráter de urgência os alvarás devidos em 

favor do Exequente Ademir do Nascimento Rosa. De mais a mais, por 

entender que o Executado Banco do Brasil S.A. ao apresentar a 

manifestação n. 9227794 alterou a verdade dos fatos, tumultuando o 

andamento do feito, com o fito de obter vantagem indevida, este deve ser 
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reputado litigante de má-fé, motivo pelo qual o condeno a pagar para o 

Exequente Ademir do Nascimento Rosa multa de 1% (um por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 80, II, c.c. o art. 81, § 2°, ambos do 

Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse sentido, eis 

o posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Incabível discussão acerca de 

excesso de execução diante de preclusão da matéria, uma vez que 

inexistiu apresentação de impugnação ao cálculo pela parte executada. No 

caso, ficou evidente que o executado alterou a verdade dos fatos com o 

intuito de obter benefício indevido e, com isso, incorreu em litigância de 

má-fé, o que impõe o arbitramento da penalidade.” (MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

09/04/2018). (Sem grifos no original). Com o pagamento da multa pelo 

Banco Executado, autorizo desde já a expedição de alvará em favor do 

Exequente. Expeça-se Alvará do valor incontroverso. Por fim, arquivem-se 

os autos procedendo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

12 de novembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110274 Nr: 6083-92.2017.811.0086

 AÇÃO: 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: Alexandre Ferreira de Brito, Danilo de Oliveira Mira, 

Valdomiro Botelho, Luciano Carlos Marques, Gilson de Souza Teixeira, 

Paulo Sérgio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, no tocante ao Recurso de Apelação informado às fls. 

145/150, DETERMINO a remessa do presente feito ao Juízo da Segunda 

Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, para analise do Recurso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102984 Nr: 2112-02.2017.811.0086

 AÇÃO: 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: Enio Vaz Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, no tocante a competência do Juizado Especial, remete-se os 

Autos a Justiça Comum, tendo em vista a necessidade de realização de 

Perícia alta complexidade, não é de Competência deste Juízo, conforme 

Art. 3º da Lei 9.0099/95.

 DETERMINO a remessa do presente feito ao Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT, em que recebeu a Petição Inicial e 

encaminhou a este Juízo, com os mais sinceros elogios, para que dê 

continuidade ao feito, processando e julgando o pedido, sem necessitar da 

prestação das informações das fases processuais que encontra-se os 

autos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106069 Nr: 3889-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para apresentar RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO, no prazo legal. É o que me cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000537-33.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000537-33.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARINA ANGELA DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Intime-se a parte autora para 

impugnar a contestação e documentos apresentados, no prazo de 15 

(quinze) dias. Às providências. Nova Xavantina/MT, 3 de dezembro de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95008 Nr: 5502-08.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU WENDPAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95007 Nr: 5501-23.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON KONZEN, IRMA BIGATON KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 
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OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94960 Nr: 5469-18.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI JOSÉ KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95339 Nr: 5718-66.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS CAMARA LOCATELLI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000325-12.2018.8.11.0012

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:

APARECIDA MATIAS NOVAES (RÉU)

IRIS VIEIRA PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000325-12.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: IRIS VIEIRA PINTO, APARECIDA 

MATIAS NOVAES Vistos. I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às 

folhas retro. II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado. III - Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se a parte autora/exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que for de direito. Intimem-se. 

Nova Xavantina/MT, 3 de dezembro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-72.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 04/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 3 de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-73.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GILDAZIO VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 04/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 3 de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-73.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GILDAZIO VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 04/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 3 de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-62.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON OTAVIO CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUAN CARLOS ARAUJO E LIMA OAB - MT22247/O (ADVOGADO(A))

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP (REQUERIDO)
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C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 04/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 3 de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-62.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON OTAVIO CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUAN CARLOS ARAUJO E LIMA OAB - MT22247/O (ADVOGADO(A))

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 04/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 3 de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-12.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA XAVIER DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 04/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 3 de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-12.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA XAVIER DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (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))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 04/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 3 de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-41.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEB DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 04/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 3 de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-81.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PINTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA PAULA PEREIRA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 04/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 3 de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86958 Nr: 923-81.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Argenzio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado às fls.153/153-v.

Cite-se o requerido via postal, conforme endereço indicado às fl.153.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 2250-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Campo de Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal Assinantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmeire Santos Monteiro 

Benites - OAB:15.701/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, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o depósito, referente ao pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação a ser 

cumprido no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15554 Nr: 1864-85.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Nunes de Miranda, Rogério Schweigert

 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: Alexandre Souza da Fonseca 

- OAB:98294/RJ, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que recolha a 

guia faltante, uma vez que foi recolhida uma guia contudo são dois 

executados, devendo para tanto recolher o valor de R$ 14,00 (quatorze 

reais) referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

seguinte localidade: Paranatinga/MT- Zona Urbana.

 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.: 15689 Nr: 2000-82.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro de Oliveira, Julia Pedroso dos 

Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS ALVES - 

OAB:13908

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 5035 Nr: 304-84.2000.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, João 

Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atualizado o cadastro do exequente, conforme informado à fl. 

128/128verso, intime-o para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique e retorne os autos ao 

arquivo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 77013 Nr: 769-97.2017.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVC, LPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Andreska Targanski - 

OAB:78.764/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão da Requerente Anne 

Victória Campos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para declarar 

Diogo Souza Conceição seu pai biológico e, via de consequência, 

determino que se procedam às devidas anotações/alterações na 

averbação perante o Cartório de Registro Civil competente, onde a 

Requerente foi registrada, fazendo constar o nome do pai e dos avós 

paternos (fl. 12) e a devida alteração no nome da menor, para tanto 

devendo ser intimados os pais para declararem qual ou quais apelidos 

familiares paternos deverão ser acrescidos ao nome da Infante.Homologo, 

ainda, com base no disposto no art. 487, III, “b”, do CPC, os termos do 

acordo postulado no termo de fl. 41, onde ficou estabelecido que a guarda 

da menor ficará com a Genitora, que continuará residindo no lar materno, 

devendo as partes indicarem, em dez (10) dias, como ficará o direito de 

convivência/visitação paterna.Convencionaram, ainda, que o Requerido 

pagará alimentos a filha no valor de 42% (quarenta e dois por cento) do 

salário mínimo, o que hoje equivale a R$ 400,68 (quatrocentos reais e 

sessenta e oito centavos), todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante 

depósito na conta bancária indicada de titularidade da mãe da Requerente 

(fl. 41-verso).Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado e vindo 

as informações sobre o nome da Infante e a formatação da visitação 

paterna, expeça-se o necessário e arquive-se, com as anotações e 

baixas de estilo. Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61065 Nr: 1005-20.2015.811.0044

 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: RK, NLBK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Jeferson Paulo Fink - OAB:43053/PR, Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19.730/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre o pedido de exoneração da obrigação alimentar (fl. 76), intimem-se 

os filhos e a ex-cônjuge do Requerente para manifestações, em dez (10) 

dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51034 Nr: 211-67.2013.811.0044

 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: Maria Divina Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Torno sem efeito o despacho de fl. 105.

Diante do acordo dos autos em apenso, intimem-se as partes a fim de se 

manifestarem em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 77480 Nr: 1032-32.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): Hugo Morbeck Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação Monitória, e por consequência converto em título executivo 
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judicial o valor do débito pleiteado de R$ 42.822,70 (quarenta e dois mil 

oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos), sobre o qual incidirá 

correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida 

encartada nos autos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, contados da citação (fl. 146). CONDENO ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil.Prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do 

art. 702, do CPC), a qual deverá ser convertida no sistema Apolo e 

retificada a capa dos autos.Tendo em vista que a sentença foi proferida 

de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 

15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo 

artigo 523, do CPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 92819 Nr: 3803-46.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Luiz Batista, Rafael Lima Limeira, 

Alex dos Santos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, Carlézio Moreira da Silva - OAB:14.277

 PROCESSO N. 3803-46.2018.811.0044 (92819)

DECISÃO

VISTO,

1. Nos termos do art. 55 da Lei 11343/06, notifiquem-se os acusados para 

a apresentação de defesa preliminar, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, na qual poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

 Indague-os, o Oficial de Justiça, se possuem condições financeiras para 

constituir advogado, certificando nos autos.

2. Não apresentada a defesa no prazo legal, ou se os acusados, 

notificados, não constituir defensor, o que deverá ficar consignado no 

cumprimento do mandado, encaminhem os autos a defensoria pública para 

patrocinar sua defesa, ou, se for o caso, venham-me os autos conclusos 

para nomeação de advogado dativo.

3. Aportando a resposta inicial e havendo alegação de alguma das 

situações previstas no art. 397, I a IV, do CPP, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham-me os 

autos conclusos para deliberação.

4. Não sendo o caso do parágrafo anterior, CONCLUSOS para juízo de 

admissibilidade.

5. Quanto às diligências probatórias requeridas pelo Ministério Público, 

DEFIRO os pedidos. Assim, cumpra-se, expedindo e juntando o 

necessário.

6. Por fim, OFICIE-SE a Autoridade Policial para que junte aos autos o laudo 

definitivo de drogas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 25 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 17/2018/DF Excelentíssimo Senhor Doutor Evandro Juarez 

Rodrigues, Diretor do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, e considerando o disposto no 

Provimento 19/2014/CM, de 02/07/2014, bem como o Edital nº 15/2018/DF, 

resolvem;

 01. Torna Pública a Classificação da candidata inscrita para 

credenciamento de pessoas habilitada a atuar na Área de Fisioterapeuta, 

para atendimento dos servidores desta Comarca de Peixoto de 

Azevedo,Área de Fisioterapia

 CLASSIFICAÇÃO NOME NOTA

1ª Leticia Correa Martins Gabbiatti 8,5

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 Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, 

Eu (Roberta Torres Mourão Vieira) Gestora Geral, que o digitei.

Peixoto de Azevedo/MT, 28 de novembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000776-04.2018.8.11.0023

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:

IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO (EXECUTADO)

VILAMIR JOSE LONGO (EXECUTADO)

 

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. 

1000776-04.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 275.265,06 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO Endereço: Rua Thiago M 

Nunes,, 636, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: 

VILAMIR JOSE LONGO Endereço: Rua Oscar Travassos - Mercadão das 

Tintas, 1, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: 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, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, com posterior remessa do comprovante aos 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). Peixoto de 

Azevedo-MT, 3 de dezembro 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 489 de 590



(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: 1000718-98.2018.8.11.0023

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:

ARLITON GUIMARAES PRADO (EXECUTADO)

ANTONIO RODRIGUES PRADO (EXECUTADO)

A RODRIGUES PRADO (EXECUTADO)

 

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. 

1000718-98.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 94.154,78 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S/A 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/N, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: A 

RODRIGUES PRADO Endereço: Avenida Rotary Internacional, 1283, 

Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: ANTONIO 

RODRIGUES PRADO Endereço: Rua Izabel Lino e Silva, 164, Centro, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: ARLITON 

GUIMARAES PRADO Endereço: Rua Cacilândia, 96, Bela Vista, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: FINALIDADE: Intimar 

o(a) advogado(a) do polo ativo para efetuar o pagamento de 3(três) 

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 citação, com posterior remessa do comprovante aos 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). Peixoto de 

Azevedo-MT, 3 de dezembro 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000719-83.2018.8.11.0023

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:

VANDERLEI MANOEL ROSSETTO (EXECUTADO)

V. M. ROSSETTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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. 

1000719-83.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 67.385,66 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: V. M. ROSSETTO 

& CIA LTDA - ME Endereço: Rua Lions Internaciona, 275, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: VANDERLEI 

MANOEL ROSSETTO Endereço: Rua Lions Internacional, 275, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: FINALIDADE: 

Intimar o(a) advogado(a) do polo passivo 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 citação/penhora, com posterior remessa do comprovante aos 

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). Peixoto de 

Azevedo-MT, 3 de dezembro 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000746-66.2018.8.11.0023

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:

ANTONIO RODRIGUES PRADO (EXECUTADO)

 

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. 

1000746-66.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 19.647,11 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO 
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RODRIGUES PRADO Endereço: Rua Izabel Lino e Silva, 164, Centro, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) 

advogado(a) do polo ativo 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 citação/penhora, com posterior remessa do comprovante aos 

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). Peixoto de 

Azevedo-MT, 3 de dezembro 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-35.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS APOLINARIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000858-35.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSANGELA DOS SANTOS 

APOLINARIO MOREIRA Endereço: rua 04, 46, santa izabel, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Endereço: RUA DESEMBARGADOR JOSÉ DE MESQUITA, 02, 

ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-560 Senhor(a): Dra; Emilianda Borges 

França , advogada de ROSANGELA DOS SANTOS APOLINARIO MOREIRA 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 

13:20 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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 3 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102159 Nr: 2992-87.2015.811.0013

 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: DEOCLECIANO FRANCISCO FELICIANO, MARCOSONEY 

FELICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, 

Mineração Apoena S/A, Transminas Mining Terraplenagem Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, José Henrique Nunes Paz - OAB:OAB/DF 19.260, LUCIANO 

VALENTIM DE CASTRO - OAB:21487

 Certidique o Cartório se todas as partes apresentaram alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 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: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação, Joaquim Rafael Martins de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Às partes para que se manifestem acerca da prestação de contas 

atualizadas.

Após, ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138053 Nr: 2894-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TV PORTAL DA AMAZONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMSL INDUSTRIA DE ANTENAS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRISTIANE MAMEDE LUCENA 

PEREIRA - OAB:19043

 Vistos.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14/02/2019 às 

17hs. Intimem-se, devendo as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo legal e apresenta-las, independente de intimação, desde que não 

sejam testemunhas arroladas pelo Ministério Público e/ou Defensoria 

Pública.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162305 Nr: 1464-13.2018.811.0013

 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: Laudenir Rocha, CHDS, DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleybe Perreira Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14/02/2018 às 

16hs. Intimem-se, devendo as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo legal e apresenta-las, independente de intimação, desde que não 

sejam testemunhas arroladas pelo Ministério Público e/ou Defensoria 

Pública.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158000 Nr: 11828-78.2017.811.0013

 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: Kesia Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. 

(CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Vistos.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14/02/2018 às 

15hs. Intimem-se, devendo as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo legal e apresenta-las, independente de intimação, desde que não 

sejam testemunhas arroladas pelo Ministério Público e/ou Defensoria 

Pública.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116989 Nr: 2556-94.2016.811.0013

 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: Júlio Cesar Gomes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Expeça-se alvará conforme autorizado pelo Sistema, o valor 

remanscente, expeça-se certidão de dívida em favor do perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139129 Nr: 3299-70.2017.811.0013

 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: Eliete Leite de Souza, Ana Claudia de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Expeça-se alvará no valor autorizado pelo sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125709 Nr: 6112-07.2016.811.0013

 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: Izabel de Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 às partes para que se manifestem acerca dos documentos acostados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118739 Nr: 3128-50.2016.811.0013

 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: G. BATISTA PIRES TRANSPORTADORA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:121377/SP

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80919 Nr: 3076-93.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCB, Márcia Bispo da Costa

 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:

 Diante da desistência do recurso, às partes para prosseguimento mem 

cumprimento à sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104101 Nr: 3778-34.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCLDS, Mylla Roberta Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os cálculos. Expeça-se RPV conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111799 Nr: 811-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BEARIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido em ref.161. Anote-se onde coyber. Ao requerente para 

dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128931 Nr: 7653-75.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o acordo entabulado entre as aprtes para que produza seus 

efeitos legais. PRI. Arquivem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001570-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE OLIVEIRA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001570-55.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 2.606,35; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos do art. 5º, §3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais, no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta 

e sete reais e sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 65/67. Pontes e Lacerda, 3 de dezembro 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001570-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE OLIVEIRA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001570-55.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 2.606,35; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, haja vista juntada da diligência de ID 16817225 e, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal. Pontes e Lacerda, 3 de dezembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001514-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GUILHERME GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001514-22.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte requerente, 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 nos termos da r. 

sentença de folhas 24/25. Pontes e Lacerda, 3 de dezembro 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000459-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. G. E. A. (AUTOR(A))

C. V. G. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA OAB - MT22817/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000459-36.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CUSTAS, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, VALOR DA CAUSA, LIMINAR, 

MINISTÉRIO PÚBLICO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, 

DEPOIMENTO, Alimentos, Guarda, Fixação]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, as contestação de ID 16778833 é tempestiva. 

Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora 

se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 3 de dezembro 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: 1002548-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002548-32.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/
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[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, as contestação de ID 16649286 é tempestiva. 

Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora 

se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 3 de dezembro 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001769-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001769-77.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 7.067,20; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins 

de direito que, o requerido devidamente citado, conforme consta 

devolução de mandado de citação 16194730, até a presente data não se 

manifestou. Assim, e com amparo no provimento 56/2007, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 3 de 

dezembro 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002004-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVA CHAGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 21.833,32; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, haja vista juntada de pagamento de ID 16756659 e, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal. Pontes e Lacerda, 3 de dezembro 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002004-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVA CHAGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 21.833,32; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, haja vista juntada de pagamento de ID 16756659 e, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal. Pontes e Lacerda, 3 de dezembro 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002004-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVA CHAGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 21.833,32; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, haja vista juntada de pagamento de ID 16756659 e, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal. Pontes e Lacerda, 3 de dezembro 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002004-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVA CHAGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 21.833,32; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, haja vista juntada de pagamento de ID 16756659 e, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal. Pontes e Lacerda, 3 de dezembro 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.: 61851 Nr: 2191-16.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Salome de Andrade

 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:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80290 Nr: 2376-20.2012.811.0013

 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: Aparecida Barbosa de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162030 Nr: 1335-08.2018.811.0013

 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: Irani de Almeida Pall

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Roberto Segovia Jurado , Hospital Vale 

do Guaporé - Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de 

Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A, Pedro Ovelar - OAB:6270/MT

 Vistos...DEFIRO a produção de provas documental, caso necessário, e 

oral, consistente na colheita do depoimento pessoal da autora e do 

requerido Pablo Roberto Segovia Jurado (art. 385 do NCPC), bem como 

das testemunhas oportunamente arroladas.DESIGNO o dia 27 de março de 

2019, às 15h00min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que serão colhidas as declarações dos 

autores e das testemunhas oportunamente arroladas, em observância ao 

disposto no art. 385 do NCPC. Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do 

mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias 

para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.Por fim, 

ADVIRTA-SE ao autor que a intimação das testemunhas é sua 

incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas 

hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Lado outro, em sendo 

apresentado rol testemunhal por parte dos réus, EXPEÇA-SE mandado 

visando à intimação das referidas testemunhas (art. 455, §§ 1º a 5º, do 

NCPC).NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.EXPEÇA-SE o necessário para 

a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91350 Nr: 2886-62.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Domingues Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84319 Nr: 1804-30.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Lopes Rodrigues

 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:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33743 Nr: 1210-60.2006.811.0013

 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: Istelina Alves de Almeida Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163012 Nr: 1772-49.2018.811.0013

 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: Afonso Bezerra de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora AFONSO BEZERRA DE SOUZA, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data da cessação do benefício, qual seja, 28 de dezembro de 2017 (fl. 

22). O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial, qual seja, 2 de agosto de 2018 (fls. 98/102), inclusive, 

com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 

do TRF da 1ª Região) e com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% 

ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.c) ENCERRAR a 

atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.Sem reexame necessário, uma vez que no presente caso a 

condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 

496, § 3º, do

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166627 Nr: 3472-60.2018.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCHER & CIA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BANCO BRADESCO 

CARTOES S/A contra o FISCHER CIA LTDA.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 97/98, a autora requereu a extinção 

do processo, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, anuindo com o pedido 

formulado pela requerida em sua contestação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos (fls. 97/98), a autora 

não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito, vez que o 

crédito objeto da presente ação de cobrança encontra-se inserido no 

plano de recuperação judicial da requerida. Lado outro, não há que se 

falar em condenação da autora no ônus da sucumbência, uma vez que a 

requerida não comprovou que à época da propositura da presente 

demanda judicial, a parte requerente tinha conhecimento de que seu 

crédito havia sido incluído no plano de recuperação judicial e, a despeito 

disso, aforou a presente ação de cobrança.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo a autora, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas e taxas judiciais, ressalvando-se os pagamentos já 

efetivados. Sem condenação em honorários advocatícios.

INTIMEM-SE via DJE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128578 Nr: 7476-14.2016.811.0013

 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: Dilson Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZELENE DOROTEIA LEMES DA SILVA, 

Marcus Vinicios da Silva Lara Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Marc Soares da Silva - 

OAB:1.804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

Ante a impossibilidade técnica de se efetuar perícia no aparelho celular 

depositado em Juízo, INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o depósito do “chip” da 

operadora ativo em condições de acesso, tal qual postulado pelo “expert”.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165301 Nr: 2828-20.2018.811.0013

 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: GISLENE DA SILVA, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 8º, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001.DEIXO de 

submeter a presente sentença à reexame necessário, uma vez que no 

presente caso a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessária a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1.Neste sentido:“PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA 

SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 

496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no 

CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a 

condenação nela imposta não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, 

do referido Diploma Adjetivo. 2.Tratando-se de ação voltada à 

concessão/revisão de benefício previdenciário no valor mensal de um 

salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas substancialmente 

inferior às que seriam necessárias para se chegar ao patamar de mil 

salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor total da 

condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. Remessa 

o f i c i a l  n ã o  c o n h e c i d a . ”  ( R e e x a m e  N e c e s s á r i o  - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador  Federa l  Franc isco Neves da Cunha, 

06/06/2018).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59463 Nr: 5029-63.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Francisco dos 

Santos - OAB:4815 OAB/RO

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, 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 nos termos da r. sentença de folhas 571. Este valor 

deverá ser pago 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” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002191-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI PEREIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 
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DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002191-52.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.490,49 ESPÉCIE: 

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: DAYANE DA 

SILVA COSTA Endereço: Avenida Municipal, 2604, Jardim Santa Fé, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VALDINEI PEREIRA Endereço: Fazenda Santa Luzia, s/n, Zona Rural, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, 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: A presente 

relação jurídica processual satisfativa tem como objeto impor ao 

executado o cumprimento da sentença que reconheceu o dever de 

prestar alimentos em favor da exequente. As partes firmaram acordo 

extrajudicial perante o Núcleo da Defensoria Pública de Pontes e 

Lacerda/MT, em 17/07/2013, devidamente homologado por sentença nos 

autos em epígrafe, o qual fixou a prestação alimentar em 30% do salário 

mínimo, que perfaz atualmente a quantia de R$ 286,20 (duzentos e oitenta 

e seis Reais e vinte centavos), vencendo dia 10 de cada mês, a partir de 

agosto de 2013. Acontece que o executado, desrespeitando ordem 

judicial, sem qualquer justificativa, com seu dever inerente ao poder não 

está cumprindo familiar, estando inadimplente desde fevereiro do corrente 

ano, razões pelas quais se impõem o estabelecimento desta etapa 

satisfativa. As parcelas referentes aos três últimos meses já estão sendo 

cobradas em procedimento de cumprimento de sentença pelo rito prisional, 

sendo que o presente feito refere-se, apenas, aos meses de fevereiro até 

junho de 2018 e deve ser estabelecido por carta de sentença. DECISÃO: 

DEFIRO o pedido de ID nº. 15974770, para tanto, DETERMINO a busca de 

endereço do requerido junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel). 

Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o requerido, na forma do art. 246, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Cumprida todas as determinações supra e não havendo 

resposta acerca de novos endereços, CITE-SE o requerido por edital na 

forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação 

por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador 

especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em 

Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” 

Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” 

npjunemat@gmail.com, o qual é representado pelos advogados Luiz Emidio 

Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 

14325), e a quem serão conferidas todas as prerrogativas atinentes aos 

arts. 185 a 187 do NCPC (conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo 

diploma legislativo).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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, FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda, 3 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) 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): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 89361 Nr: 1209-94.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Cristiano Paula do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o pedido do Ministério 

Público, proceda-se a condução coercitiva da vítima e reitere-se 

requisição do policial faltante para que compareçam à audiência instrutória 

que designo para o dia 25/04/2019 ás 14:40 horas. II. III. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 182445 Nr: 10215-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Alagoas-AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AURELIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eraldo Lino Moreira - 

OAB:OAB/AL 3.396

 Vistos.

DESIGNO o dia 13 de dezembro de 2018, às 16h00min, para realização de 

audiência para que se proceda a oitiva das testemunhas Willians Fernando 

Anacleto Leite e Alessandra de França Santos. Oficie-se àquele Juízo 

informando os dados da presente carta precatória e a data agendada para 

realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e Advogado do réu.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 179230 Nr: 8715-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacks Denisson José Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 

OAB:OAB/MT 20.939-0

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando a falta de tempo 

hábil para que se efetivasse as comunicações necessárias, REDESIGNO a 

presente audiência para o dia 22/01/2019 ás 13h20min. II. DEVE A 

SECRETARIA ATENTAR-SE AO DEVIDO CUMPRIMENTO DESSA DECISÃO. 

III. Oficie –se ao Juízo deprecante informando a nova data agendada para 

o cumprimento do ato. Intime – se a defesa constituída via DJE. IV. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 179240 Nr: 8721-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Cardoso Adriano, Romildo Tábile

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR WILSON DA SILVA 

DALVI - OAB:17510/O

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando o teor do ofício 

acima mencionado e o caráter itinerante da carta precatória, remeta-se a 

missiva á Comarca de Porto Esperidião - MT. II. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 171279 Nr: 5325-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Pedrosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a desistência da 

inquirição da testemunha na forma requerida para que surtam seus 

jurídicos efeitos. II. Considerando o novo endereço da vítima Valter de 

Freitas Lima, expeça – se Carta Precatória à Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade - MT. Com o retorno da missiva, abra-se vistas às 

partes. Nada sendo requerido, desde já, declaro encerrada a instrução 

processual, devendo os autos serem remetidos para apresentação de 

memorias, de forma sucessiva, no prazo legal. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002064-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1002064-17.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: CLEITON PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO ATIVO, INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação - 1 Data: 22/01/2019 Hora: 

14:10 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. 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 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 3 de dezembro 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: 1002088-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA FUNERARIA PAZ ETERNA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 22 de janeiro de 2019, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002263-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO DO NASCIMENTO UCHOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 22 de janeiro de 2019, às 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002481-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2598, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LRONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1002481-67.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 5.980,80 ESPÉCIE: 
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[GRATIFICAÇÃO NATALINA/13º SALÁRIO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

SIMONE PEREIRA MAGALHAES POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Endereço: Avenida Marechal Rondon, Centro, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO ATIVO, INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação - 1 Data: 22/01/2019 Hora: 14:50 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. 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 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 3 de 

dezembro 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: 1002240-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILVESTRE DA SILVA OAB - 044.307.311-28 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DURAN CHELA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de janeiro de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HEDER GUSTAVO PROVAZZI ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de janeiro de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - MT19397 (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000619-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARRETOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO NUNES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Intimação a parte promovente para comparecer a audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de dezembro de 2018 às 13H20min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000288-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F. AQUINO DE FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER PEREIRA BUENO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência de 

conciliação para o dia 19 de dezembro de 2018 às 13H40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-97.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE R. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON MAURO DOS SANTOS FERREIRA OAB - MT0004588A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para prosseguimento no presente 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010935-19.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A J VICENTE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT0017930A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SILVA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para dar prosseguimento no feito 

em 10(dez) dias sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010592-86.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUI CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 499 de 590



EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da requerida para manifestar-se, no prazo legal.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000570-17.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS RENATO HERINGER OAB - RS40044 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico, que nesta data, juntei ao autos o malote digital do 

Cartório do 1º Ofício de Poxoréu-MT. Poxoréu-MT, 22 de novembro de 

2018 Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68887 Nr: 1613-11.2015.811.0014

 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: Cristina Pinto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca do 

retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75641 Nr: 1338-91.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRALDO DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE 

SOUZA-Procurador - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75641 Nr: 1338-91.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRALDO DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE 

SOUZA-Procurador - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

executada, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

acerca da sentença proferida nestes autos em 7/8/2018, a seguir 

transcrita: "Processo nº. 1338-91.2017.811.0014 (Código: 75641)VISTO, 

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em face de MIRALDO DE OLIVEIRA MARTINS, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Analisando os autos, verifica-se que 

a fazenda exequente informou o adimplemento total do crédito tributário, 

postulando, assim, pela extinção da presente execução fiscal (Fl. 20). Os 

autos vieram-me conclusos.É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida 

que seu ensejo ao ajuizamento desta execução fiscal, de tal sorte que a 

fazenda credora postula a extinção do feito. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com resolução de mérito, 

haja vista o pagamento do crédito tributário. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos. INTIMEM-SE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Luciana Braga Simão Tomazetti-Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77716 Nr: 2347-88.2017.811.0014

 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: JOSE ALVES DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Saúde do Município de Poxoréu, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

POXORÉO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para manifestar, no prazo de 5(cinco) dias conforme despacho, abaixo 

transcrito: " VISTO, CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando 

os autos, vislumbra-se que no parecer emitido pelo NAT/MT não está 

especificado se os fármacos requestados pelo autor são fornecidos na 

rede pública de saúde (fls. 35/36v). Diante de tal circunstância, OFICIE-SE 

ao NAT/MT para que informe se os medicamentos Pirfenix 200mg 

(pirfenidona) e Nintedanibe 150mg, atualmente, são disponibilizados pelo 

SUS. Com a resposta, INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

manifestarem em cinco (05) dias e, após, CONCLUSOS para análise e 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-23.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS LUANA MESSIAS SOBRINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000201-23.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar 

Audiência de Conciliação para o dia 21/01/2018, às 16h00, bem como 

intimar as partes da referida audiência. POXORÉO, 3 de dezembro de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: 

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONIFACIO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000268-85.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Promovido para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. POXORÉO, 3 de dezembro de 

2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: 

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000800-02.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO R IO  CLARO DESPACHO PROCESSO: 

1000800-02.2018.8.11.0033. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: OSMAR NUNES DA SILVA Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, 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, 30 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30655 Nr: 1410-31.2011.811.0033

 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): IRINEU SANCHES CAMPOS JUNIOR, IRINEU 

SANCHES CAMPOS, TEREZA CARNAVALLI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, ANTÔNIO 

MARCOS LOPES, 15837/MT, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77537 Nr: 464-15.2018.811.0033

 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: TEREZA CARNAVALLI LOPES, IRINEU SANCHES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Nonato dos 

Santos - OAB:39718

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, ANTÔNIO 

MARCOS LOPES, 15837/MT, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 1156-58.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, NANTES COMÉRCIO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE FATIMA 

MOHR SCHAFER, VALDECIO SCHWADE, ADELAIDE MARIA SCHAFER 

SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013, ROBSOM HUILSON COLLI - OAB:11001-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA CORADI BRAGA - 

OAB:14243

 PROCESSO: 1156-58.2011.811.0033

CÓDIGO: 30402

EXEQUENTE: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA E OUTRO.

EXECUTADO: ELESIO RENATO SCHAFER E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos em correição.

Decorrido eventual prazo da intimação de fl. 128, determino a intimação 

pessoal da parte autora para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 30 de novembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78024 Nr: 655-60.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUCE DANTAS PEREIRA, LUIZ CARLOS 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 À vista do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia para o fim de:a) DESCLASSIFICAR o delito 

imputado na denúncia ao acusado LUIZ CARLOS DE ARAÚJO, vulgo “pé 

de bicho”, brasileiro, separado, motorista, portador da Cédula de 
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Identidade n.º 1337971156 SSP/SP e inscrito no CPF n.º 056.310.148-23, 

nascido aos 25/05/1960, natural de Igreja Nova/AL, filho de Olímpio Junior 

de Araújo e Maria José de Azevedo, de tráfico de drogas, para a conduta 

descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, devendo ser o feito redistribuído 

no Juizado Especial Criminal da Comarca com relação ao acusado, depois 

de preclusas as vias recursais.b) CONDENAR o acusado BRUCE DANTAS 

PEREIRA, brasileiro, convivente, funileiro, nascido aos 30/03/1994, natural 

de Francisco Morato/SP, filho de Benedito José Pereira e Ana Aparecida 

Souza, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei n.º 

11.343/2006.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22795 Nr: 40-85.2009.811.0033

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Ação de Guarda cumulada com Alimentos em que as partes 

acordaram às f. 20/21, com transito em julgado da sentença homologatória 

às f. 24.

Cumprimento da sentença homologatória ajuizado às f. 26/27, 

relativamente aos três últimos meses do ajuizamento da executiva.

Decisão de f. 32 determinando o apensamento das ações.

Sentença de extinção por abandono nos autos apensos.

Arquivem-se estes.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000566-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BARROS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MUNIR MARTINS SALOMAO OAB - MT20383/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (REQUERIDO)

EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT0013256A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO OAB - PR14352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000566-20.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Carta Precatória 

Cível Deprecante: 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de 

Cuiabá – MT Proc. de origem: 11121-22.2000.811.0041, Código 32858 

Vistos em correição. 1. Esmiuçando a missava, constata-se por meio dos 

documentos de ID 1522816 – págs. 28, 31; ID 15228579 – pág. 02, 05, 09, 

10; ID 15228623 – pág. 25; ID 15228778 – pág. 26 e 27; ID 15228579 – 

pág. 22; ID 15228623 – pág. 22 e ID 15228579 – pág. 2, que os 

executados outorgaram poderes para vários advogados, contudo, não 

consta nesta precatória procuração outorgando poderes os causídicos 

Ivan Moreira e Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, sendo que a advogada 

Marcela Assis Paiva Serra, em 22.07.2017, substabeleceu sem 

reservadas, os poderes outorgados por Extra Caminhões Ltda., aos 

advogados Joaquim Felipe Spadoni e Fabiana Sontang Corrêa da Costa [ID 

15228623, pág. 22], o que inviabiliza a citação dos devedores em relação 

ao ato de penhora e avaliação de ID 15847275. Lado outro, não consta 

nos autos, certidão imobiliária atestando o registro da penhora na matrícula 

dos imóveis contritos no ID 15847275. Isto posto, INDEFIRO, por ora, o 

pedido de ID nº 16415266. 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: a) INTIME-SE a parte exequente, por meio do advogado 

subscritor da petição de ID 16415266, para que, no prazo de 15 (dez) 

dias, (i) proceda o registro da penhora dos imóveis constritos no ID 

15847275 junto aos respectivos cartório imobiliários e (ii) comprove que os 

advogados delineados na petição de ID 15867688, tem poderes para 

representar os executados judicialmente. b) Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. São José 

do Rio Claro, 3 de dezembro de 2018. Luis Felipe Lara de Souza Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54895 Nr: 696-66.2014.811.0033

 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: EDENARDO EIKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI HOFFMAN, ARCEBIDE ZANELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 60 dias solicitados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-47.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMS RIBEIRO ROCHA (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))

 

PROCESSO N. 10000312-47.2018.8.11.0033 AUTOR: WILLIMS RIBEIRO 

ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo 

que a sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a 

fundamentação dos danos morais arbitrados. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos 

de declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, 

passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso 

Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José 

Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª 

ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, em que pese os argumentos exposto pelo requerido, 

verifico que os danos morais restam devidamente fundamentados, 

inexistindo a alegada omissão. Nesse contexto, impede destacar que o 

autor teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ocasionando danos morais in re ipsa. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 
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modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Na verdade, 

a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, a análise dos 

argumentos expendidos pelo embargante resultaria na revisão da 

sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o 

competente para rever as decisões proferidas pelo órgão da mesma 

instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, se a parte 

discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los 

na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos pela TELEFONICA BRASIL S/A. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000047-79.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000047-79.2017.8.11.0033 REQUERENTE: FABIO HENRIQUE 

SOUZA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que a exequente concordou com os valores 

depositados pelo réu (Id. 13635043). Desta feita, extingo o feito por 

satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-86.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DA SILVA MEDEIROS (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))

 

AUTOS Nº. 1000053-86.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE MARCOS DA 

SILVA MEDEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO Vistos, Diante do 

cumprimento voluntário da obrigação estampada no titulo judicial (Id. 

15872163), intime-se a pare autora para que se manifeste acerca da 

satisfação do débito, bem como informe o número da conta bancária para 

expedição do alvará, em 5 (cinco) dias. Após, concluso. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-87.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência , para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código 

de Processo Civil - CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-05.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINA DE SOUZA MENDES (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))

 

AUTOS Nº. 1000039-05.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JORGINA DE 

SOUZA MENDES REQUERIDO: VIVO S/A DESPACHO Vistos, 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, nada sendo 

postulado em 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de 

novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-25.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE BRESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000264-25.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: MARCILENE 

BRESAN EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A DESPACHO Vistos, 

Diante do cumprimento voluntário da obrigação (Id. 15394887), intime-se a 

parte autora para que se manifeste acerca da satisfação da dívida, bem 

como informe o número da conta bancária e o CPF do titular, em 5 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 30 

de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-55.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA STOPPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. 1000262-55.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ROSANGELA 

STOPPI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que a exequente concordou com os valores 

depositados pelo réu (Id. 15807411). Desta feita, extingo o feito por 

satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-81.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000355-81.2018.8.11.0033 AUTOR: VANDERLEIA 

FERREIRA SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A DECISÃO 

Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da 

Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez 

dias, apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-36.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA ALVES (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000261-36.2018.8.11.0033 AUTOR: ODAIR DA SILVA 

ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-55.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA OAB - MT18295/O (ADVOGADO(A))

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 8010064-55.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARIANA MULARI 

NASSAR NOBRE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO 

Vistos, Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo 

postulado em 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 8010001-30.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO PEDRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 8010001-30.2017.8.11.0033 REQUERENTE: SEVERINO 

PEDRO DE LIMA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Visto. 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo requerido em 

5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000564-50.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES WILLIAM SOUZA COSTA (REQUERIDO)

CHARLES WILLIAM SOUZA COSTA (REQUERIDO)

 

Em face a correspondência citatória ter retornado aos autos sem atingir o 

objetivo, intimo Vossa Excelência para atualizar o endereço do devedor 

em cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-37.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-24.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TOMAZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT0013783A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Serve a presente, para intimação de Vossa Excelência, na qualidade de 

advogado da parte reclamada, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias acerca do cumprimento integral da obrigação e do valor 

remanescente.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36662 Nr: 1926-40.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Meneses Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CESAR CHAGAS 

PEREZ - OAB:OAB/SP 123.817, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:9981/B, WILIAN JESUS MARQUES - OAB:OAB/SP 244.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superiro, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36965 Nr: 2183-65.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA LIMA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superior, no prazo legal, sob pena de arquivamento.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57395 Nr: 1774-97.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolda de Freitas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1774-97.2018.811.0084

Código: 57395

Vistos.

Trata-se de ação para concessão de aposentadoria rural por idade com 

pedido de tutela provisória de urgência movida IZOLDA DE FREITAS DA 

SILVA contra O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, bem como, INDEFIRO a tutela 

provisória almejada.

2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em que a 

Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a realização 

de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do 

advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é possível 

identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de transação 

judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 

pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC no presente feito, levando em consideração o objeto da 

causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, 

em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de 

abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação.

 Diante de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação 

nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem.

2.1) Assim, CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes 

legais (artigo 242, § 3º, CPC), consignando o prazo de trinta (30) dias para 

oferecerem resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com 

as advertências do artigo 344, todos do CPC.

3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do Código de Processo Civil.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12729 Nr: 790-14.2005.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 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).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000281-12.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

 

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. 1000281-12.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO 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) MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual 

de MÁRCIA DE SOUZA, 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 o 

fornecimento de QUETIAPINA 100mg, dando à causa o valor de R$. 

5.000,00 (cinco mil reais). Narra que a paciente foi diagnosticada com 

esquizofrenia, razão pela qual necessita fazer uso do medicamento 

supracitado e por não ter condições financeiras para arcar com as 

despesas, solicitou o fornecimento através da Secretaria de Saúde 

Municipal, contudo sem êxito. 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 
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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 ser portadora de depressão e esquizofrenia 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 o medicamento é fornecido pelo Sistema Único de 

Saúde e sua distribuição é de competência do gestor estadual. 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 risco 

de morte própria e para pessoas próximas, 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 QUETIAPINA 100mg, ou similares seja na rede 

pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no 

prazo de 5 (cinco) 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 

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, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. 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 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. 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, 27 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000047-30.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J LOURENCO BORGES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (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. 1000047-30.2018.8.11.0038 REQUERENTE: J LOURENCO BORGES - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 
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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. -, ajuizada por J. 

LOURENÇO BORGES LTDA.-ME em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e 

inaudita altera parte seja determinada a suspensão da exigibilidade de 

tributo/imposto ICMS RESIDUAL, o qual alega exigido em duplicidade. 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. A parte requerente 

pugnou por tutela cautelar antecedente - PROCEDIMENTO DA TUTELA 

CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, NCPC, art. 305 e 

ss. -, contudo não é possível esse perante os Juizados Especial – 

FONAJE, ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de urgência 

requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 

do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais 

(XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) e ENUNCIADO 01 – Aplicam-se 

aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os 

Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS). 

Ocorre que a análise da integralidade da inicial e o princípio da 

fungibilidade ou adotando a convertibilidade na hipótese torna possível 

analisar sob esse aspecto e o regular processamento da ação 

reconhecendo ser pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss.. Aparentemente preenchidos os 

requisitos legais, diante dessa ressalva, 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. 

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 periculum in mora deve ser aferido no âmbito fático, 

demonstrando-se sempre a presença de iminente, provável e significativo 

dano decorrente do indeferimento antecipado e acautelatório da 

pretensão, o que não se verifica no caso concreto em que a citada 

exigência não causa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

caso não seja excluído in initio litis e inaudita altera parte. O risco de pagar 

um tributo e ter de pedir sua restituição caso se reconheça sua 

inexigibilidade não caracteriza periculum in mora apto ao deferimento do 

pedido de imediato. Ademais, ausente a demonstração de qualquer pedido 

administrativo para essa providência ou negativa da parte adversa em 

atender o que afirma resultar em bis in idem, bem como de que há 

iminência de inclusão de seu nome nos cadastros restritivos ou dívida 

ativa. 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 a parte requerente pugnou pela 

sua não realização. Isso posto, ausentes os requisitos legais ou a 

necessidade de evitar dano de difícil ou de incerta reparação, INDEFIRO o 

pedido de TUTELA e porque prescindível e audiência de conciliação e 

possibilidade de que seja feita/apresentada por escrito, assim como a 

parte autora se manifestar contrariamente e antecipar o fato de que a 

Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que CITE a parte adversa 

para apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, assim como 

forneça a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º. 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 

t ratando 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. Intime. Às 

providências. Araputanga-MT, 26 de novembro de 2018 - 12:43:10. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-02.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que não foi possível remeter os autos à Segunda 

Instância, pois o sistema verificou ERRO DE VALIDAÇÃO na juntada das 

Contrarrazões ao Recurso Inominado ID 14937709, provavelmente por 

algum erro no momento da assinatura digital. Diante disso, INTIMO a parte 

autora para juntar novamente a referida petição. MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010024-63.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da parte Exequente para ciência e manifestação acerca da petição juntada 

pela Executada, bem como para para que esclareça se dá quitação e 

informe os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará judicial de levantamento em seu favor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SALES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da parte autora para ciência e manifestação acerca da Certidão do OJA ID 
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nº 16534283.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44955 Nr: 866-59.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOINA ALEXANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais e 

honorários advocatícios, eis que DEFIRO o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas de estilo.Prescindível 

o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. 

Cumpra.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41776 Nr: 1992-18.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelina Silva do Bom Despacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Pelo exposto, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito.7. Sem custas.8. 

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as baixas 

e anotações necessárias.9. 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.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42825 Nr: 956-04.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Becker de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.Isento de custas e honorários.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45047 Nr: 942-83.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzila Fontes Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14h10MIN apresentando o rol de testemunhas 

ressalvados nos termos do art. 450 do CPC.Com efeito, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o 

EXTRATO PREVIDENCIARIO da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria 

de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos, sob pena de 

incorrer no crime de desobediência judicial.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62943 Nr: 4106-51.2017.811.0026

 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: Luzia Visqueti Prates de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237, Maria Nathaly Velasco S. Marques - OAB:23959/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB-PR 

8.123, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos [art. 487, I 

do Código de Processo Civil], CONDENO os demandados a pagarem à 

parte autora o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao 

seguro prestamista – proposta n. 7774845 -, atualizado por correção 

monetária a partir da data do ajuizamento da presente ação (ex vi do art. 

1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81) e com incidência de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês desde a citação.CONDENO as empresas promovidas 

em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do CPC, observado o disposto no artigo 98, 

§ 3º do CPC, caso seja beneficiária da justiça gratuita.Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, AO 

ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes.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.MARINA 

CARLOS FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50378 Nr: 2005-12.2015.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 
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MT, Jakeline Taques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Silva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em apreço e, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às 

fls.13/14.Por derradeiro, não é demais anotar que, se o caso, diante de 

novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação 

das medidas protetivas.Sendo o requerido pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69257 Nr: 2114-21.2018.811.0026

 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: Marice Vieira Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Portanto, conheço dos presentes embargos e os provejo parcialmente 

para fazer constar o dispositivo da decisão embargada da seguinte 

forma:“Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO parcialmente a 

liminar almejada pela Embargante e SUSPENDO apenas a penhora a ser 

concretizada no veículo VW/Gol, ano/modelo 2011/2012, placa GWN5105, 

renavam 00333804147, mantendo a restrição pelo Sistema RENAJUD, 

apenas quanto a transferência do bem, restando autorizado seu 

licenciamento e circulação.”Permanecem inalteradas as demais 

determinações da decisão atacada.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72996 Nr: 4016-09.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, JDC - Vara ùnica de Buenos 

Aires - Tribunal de Justiça de Pernambuco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de inquirição de testemunhas para o dia 

30/01/2019, às 14h40min, a ser realizada no Fórum da comarca de 

Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71034 Nr: 3098-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Barra do Bugres/MT - 3ª Vara, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Siva Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Guilherme Sanches 

da Costa - OAB:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de oitiva, para o dia 30/01/2019, às 15h, a ser 

realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-25.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010253-25.2015.8.11.0026 REQUERENTE: APARECIDA RIBEIRO 

FERREIRA RAMOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto e recolhido o preparo, 

recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em 

sequência, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar 

contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 

9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 3 de 

dezembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-79.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010122-79.2017.8.11.0026 REQUERENTE: LEANDRO ALVES BARROSO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Primeiramente, defiro à parte 

recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso interposto, recebo 

o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, 

intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do 

prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 3 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DE ALMEIDA ARRAIS (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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 
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1000271-04.2018.8.11.0026 REQUERENTE: ALTAMIRO DE ALMEIDA 

ARRAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Certificada a tempestividade do 

recurso interposto e recolhido o preparo, recebo o recurso em efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Intime-se o recorrido para, 

querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias 

(art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 3 de dezembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERI RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010001-51.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ALDERI RODRIGUES DE 

AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Certificada a tempestividade do 

recurso interposto e recolhido o preparo, recebo o recurso em efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido 

para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) 

dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 3 de dezembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-44.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS MERCHOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (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. 1000290-44.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.600,00 POLO ATIVO: Nome: RICARDO SANTOS MERCHOL Endereço: 

Rua Voluntários da Pátria, 157, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3508, Centro-Norte, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78005-300 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

REQUERIDA LOSANGO, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença 

vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000290-44.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS MERCHOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (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. 1000290-44.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.600,00 POLO ATIVO: Nome: RICARDO SANTOS MERCHOL Endereço: 

Rua Voluntários da Pátria, 157, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 Nome: MOVEIS ROMERA LTDA Endereço: AVENIDA BRASIL, 

788, 788, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA MOVEIS ROMERA 

LTDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000290-44.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS MERCHOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (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. 1000290-44.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.600,00 POLO ATIVO: Nome: RICARDO SANTOS MERCHOL Endereço: 

Rua Voluntários da Pátria, 157, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3508, Centro-Norte, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78005-300 Nome: MOVEIS ROMERA LTDA Endereço: AVENIDA 

BRASIL, 788, 788, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 
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assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010201-68.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO DA SILVA SAMPAIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (ADVOGADO(A))

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO OAB - MT0007601A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (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. 8010201-68.2011.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA SAMPAIO - 

ME Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 60, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP 

Endereço: Rodovia SENADOR ROBERTO CAMPOS, S/N, NOVO 

DIAMANTINO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 ESPÉCIE: [CHEQUE]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença 

vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010201-68.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO DA SILVA SAMPAIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR OAB - MT0018529A (ADVOGADO(A))

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO OAB - MT0007601A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (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. 8010201-68.2011.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA SAMPAIO - 

ME Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 60, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP 

Endereço: Rodovia SENADOR ROBERTO CAMPOS, S/N, NOVO 

DIAMANTINO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 ESPÉCIE: [CHEQUE]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença 

vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010228-75.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CIRLENE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010228-75.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.000,00 POLO ATIVO: Nome: CASSIA CIRLENE AMORIM Endereço: 

Travessa PEROLA, S/N, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: Rua MANOEL LEOPOLDINO, 358, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-550 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010227-90.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010227-90.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.000,00 POLO ATIVO: Nome: REGINA RODRIGUES DOS SANTOS 

Endereço: Rua EUGENIO DE SOUZA, 0026, SÃO MATHEUS, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: Rua MANOEL LEOPOLDINO, 358, 

ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-550 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010224-38.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIRA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010224-38.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROSENIRA MENDES DA SILVA Endereço: 

Rua 14, 2079, SÃO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: Rua MANOEL LEOPOLDINO, 358, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-550 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010268-91.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELIO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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))

 

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. 8010268-91.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.760,00 POLO ATIVO: Nome: ROZELIO MENDES DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua AUGUSTO MORAIS, 225, BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: Setor COMERCIAL SUL, QD 5, 2º 

ANDAR, EDIFÍCIO EMBRATEL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010268-91.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELIO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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))

 

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. 8010268-91.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.760,00 POLO ATIVO: Nome: ROZELIO MENDES DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua AUGUSTO MORAIS, 225, BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: Setor COMERCIAL SUL, QD 5, 2º 

ANDAR, EDIFÍCIO EMBRATEL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010282-75.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 8010282-75.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: 

Rua 14, S/N, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Endereço: Rua MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 258, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 258, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, 

acima qualificadas, para que apresente nos autos conta bancária para 

levantamento, no prazo de 10 (dez) dias, BEM COMO para ciência do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010282-75.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 8010282-75.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: 

Rua 14, S/N, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Endereço: Rua MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 258, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 258, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000144-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

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. 1000144-66.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.228,94 POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 

Endereço: Rua José Cavalcante, S/N, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU, 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000144-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

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. 1000144-66.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.228,94 POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 

Endereço: Rua José Cavalcante, S/N, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU, 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000131-67.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIRA MENDES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. 1000131-67.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.171,46 POLO ATIVO: Nome: ROSENIRA MENDES DA SILVA Endereço: 

RUA 14, 2079E, SÃO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: GALERIA DOS ESTADOS, QD. 05, ED. EMBRATEL, 2 ANDAR, 

ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000131-67.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIRA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. 1000131-67.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.171,46 POLO ATIVO: Nome: ROSENIRA MENDES DA SILVA Endereço: 

RUA 14, 2079E, SÃO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: GALERIA DOS ESTADOS, QD. 05, ED. EMBRATEL, 2 ANDAR, 

ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010144-74.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON LUIZ LOPES BARROS (REQUERENTE)

ELITON LUIZ LOPES BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (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. 8010144-74.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

14.540,00 POLO ATIVO: Nome: ELITON LUIZ LOPES BARROS Endereço: 

Rua IPE, 630, JARDIM ADRIANA, NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO - MT - 

CEP: 78400-000 Nome: ELITON LUIZ LOPES BARROS Endereço: Rua IPE, 

630, JARDIM ADRIANA, DIAMANTINO - MT - CEP: 78402-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA Endereço: Rua 

Marechal Rondon, 546, Centro, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, para se 

manifestar a respeito do pedido de extinção apresentado pelo autor - id. 

13674845, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 

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: 1000266-79.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1000266-79.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: IRANILDE DE MELO Endereço: Rua Pedro 

Rodrigues do Nascimento, sn, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 

Endereço: RUA MANOEL SEGUNDO CELICE, 60 -, 60 - Resid. Prado, 

RESIDENCIAL PRADO, BIRIGÜI - SP - CEP: 16201-263 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000266-79.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1000266-79.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: IRANILDE DE MELO Endereço: Rua Pedro 

Rodrigues do Nascimento, sn, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 

Endereço: RUA MANOEL SEGUNDO CELICE, 60 -, 60 - Resid. Prado, 

RESIDENCIAL PRADO, BIRIGÜI - SP - CEP: 16201-263 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000102-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE CRISTINA DE CAMPOS FREITAS (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))

 

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 - 
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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. 1000102-17.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.196,70 POLO ATIVO: Nome: ELAYNE CRISTINA DE CAMPOS FREITAS 

Endereço: cassimiro barbosa, 0, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000102-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE CRISTINA DE CAMPOS FREITAS (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))

 

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. 1000102-17.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.196,70 POLO ATIVO: Nome: ELAYNE CRISTINA DE CAMPOS FREITAS 

Endereço: cassimiro barbosa, 0, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010205-66.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE MIRANDA MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(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. 8010205-66.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.124,50 POLO ATIVO: Nome: ROSEMEIRE MIRANDA MATHIAS Endereço: 

Rua Presidente Getulio Vargas, 827, casa de esquina verde, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIVERSO 

ONLINE S/A Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1384, - DE 1027 A 

1501 - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01452-002 ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010205-66.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE MIRANDA MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(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. 8010205-66.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.124,50 POLO ATIVO: Nome: ROSEMEIRE MIRANDA MATHIAS Endereço: 

Rua Presidente Getulio Vargas, 827, casa de esquina verde, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIVERSO 

ONLINE S/A Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1384, - DE 1027 A 

1501 - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01452-002 ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010206-51.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(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. 8010206-51.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 
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0,00 POLO ATIVO: Nome: JULIANE VIEIRA Endereço: Rua PEDRO NUNES 

BARROSO, 613-E, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: LOJAS AVENIDAS Endereço: Avenida GETULIO 

VARGAS, 15, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010206-51.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(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. 8010206-51.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: JULIANE VIEIRA Endereço: Rua PEDRO NUNES 

BARROSO, 613-E, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: LOJAS AVENIDAS Endereço: Avenida GETULIO 

VARGAS, 15, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000210-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS (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))

 

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. 1000210-46.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.266,75 POLO ATIVO: Nome: DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS 

Endereço: rua das petunias, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000210-46.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS (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))

 

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. 1000210-46.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.266,75 POLO ATIVO: Nome: DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS 

Endereço: rua das petunias, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000211-31.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS (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))

 

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. 1000211-31.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.142,38 POLO ATIVO: Nome: DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS 

Endereço: rua das petunias, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000211-31.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS (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))

 

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. 1000211-31.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.142,38 POLO ATIVO: Nome: DEIRIELLE APARECIDA VERNEQUE DIAS 

Endereço: rua das petunias, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000277-11.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIANA 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))

 

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. 1000277-11.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.114,68 POLO ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA VIANA SILVA 

Endereço: rua presidente dutra, sn, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, para que apresente instrumento de procuração valido, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. ARENÁPOLIS, 3 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010000-03.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010000-03.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.111,00 POLO ATIVO: Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 144, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: GERSON DIAS DOS SANTOS 

Endereço: Rua MURILO DOMINGOS, 517, VILA ALTA, SANTO AFONSO - 

MT - CEP: 78425-000 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTES REQUERENTE, acima qualificada, 

para que se manifeste em prosseguimento, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 

ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010052-96.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR SOAVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-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. 

8010052-96.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) EXEQUENTE: CHALFIN, GOLDBERG, VAINBOIM ADVOGADOS 

ASSOCIADOS EXECUTADO: ADEMAR SOAVE 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$ 3.620,52 (três mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta 

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, 3 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSEFINA LIBERATO CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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))

 

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. 

1000033-82.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.600,00 ESPÉCIE: 

[PAGAMENTO, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JOSEFINA 

LIBERATO CONCEICAO Endereço: Rua Higino de Souza, 20, são mateus, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

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$ 5.670,19 (cinco mil, seiscentos 

e setenta reais e dezenove 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, 3 de dezembro 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: 1000230-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. 1000230-37.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.083,37 POLO ATIVO: Nome: CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO 

Endereço: rua jose cavalcante souza, 421, centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000230-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. 1000230-37.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.083,37 POLO ATIVO: Nome: CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO 

Endereço: rua jose cavalcante souza, 421, centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE , acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010156-88.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS BARREIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010156-88.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROBERTO CARLOS BARREIRO DE SOUZA 

Endereço: Rua JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO, 289, CENTRO HISTORICO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV 

Endereço: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 258, Bandeirantes, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78010-040 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS 

DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-88.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS BARREIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010156-88.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROBERTO CARLOS BARREIRO DE SOUZA 

Endereço: Rua JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO, 289, CENTRO HISTORICO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV 

Endereço: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 258, Bandeirantes, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78010-040 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS 

DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000320-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS (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))

 

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. 1000320-45.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.295,75 POLO ATIVO: Nome: MARCOS DOS SANTOS Endereço: rua 

presidente dutra, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 

258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000201-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMILSON APARECIDO SOARES (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))

 

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. 1000201-84.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.189,48 POLO ATIVO: Nome: NOEMILSON APARECIDO SOARES 

Endereço: rua das petunias, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000201-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMILSON APARECIDO SOARES (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))

 

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. 1000201-84.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.189,48 POLO ATIVO: Nome: NOEMILSON APARECIDO SOARES 

Endereço: rua das petunias, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000198-32.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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NOEMIA APARECIDA LARA (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))

 

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. 1000198-32.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.326,24 POLO ATIVO: Nome: NOEMIA APARECIDA LARA Endereço: rua 

joaquim araes, 69, planalto, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 

258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000198-32.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA APARECIDA LARA (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))

 

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. 1000198-32.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.326,24 POLO ATIVO: Nome: NOEMIA APARECIDA LARA Endereço: rua 

joaquim araes, 69, planalto, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

POLO PASSIVO: Nome: CLARO TV Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 

258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 8010253-25.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010253-25.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE CIVIL, BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA 

RIBEIRO FERREIRA RAMOS Endereço: Rua ALINOS COSME DA SILVA, 

409, BAIRRO SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: Avenida PREFEITO 

CAIO, S/N, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): APARECIDA 

RIBEIRO FERREIRA RAMOS A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-79.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010122-79.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 100,08 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LEANDRO ALVES BARROSO Endereço: Rua TENENTE GOMES DE 

ANDRADE, 5950, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: , 12, QD. 18 - 

NUCLEO HABITACIONAL CPA II, MORADA DA SERRA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-428 Senhor(a): BANCO DO BRASIL SA A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DE ALMEIDA ARRAIS (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))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000271-04.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.102,85 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALTAMIRO DE ALMEIDA ARRAIS Endereço: RUA PRESIDENTE 

DUTRA, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): ALTAMIRO DE ALMEIDA 

ARRAIS A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 3 de dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES CARDOSO FILHO (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))

 

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. 1000209-61.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.110,01 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO ALVES CARDOSO FILHO 

Endereço: rua jose cavalcante souza, 421, centro, 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: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, para querendo se manifestar no prazo de 48 horas, nos 

termos do provimento 68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro 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: 1000097-92.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDE BENEDITA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

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. 1000097-92.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.200,47 POLO ATIVO: Nome: JOILDE BENEDITA SAMPAIO Endereço: rua 

frederico garces fortes, 0, 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 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, a 

reclamada para querendo se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos 

do provimento 68/2018 do CNJ. ARENÁPOLIS, 3 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN FERNANDA GOMES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000227-82.2018.8.11.0026 REQUERENTE: KELLEN 

FERNANDA GOMES MAGALHÃES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

VISTOS. I – Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 16563009) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 03 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-43.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000249-43.2018.8.11.0026 REQUERENTE: ANTONIO 

FEITOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. I – Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O 

pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente. Tendo o autor expressado sua concordância com o pagamento 

efetuado e informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos 

valores (id 16552503) a extinção do feito é medida que se impõe. III - 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não 

cabíveis na espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento 

dos valores depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. 

Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Arenápolis/MT, 03 de 
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dezembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-68.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SULANY BEZERRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (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))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000075-68.2017.8.11.0026 REQUERENTE: SULANY 

BEZERRA SAMPAIO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS. I 

– Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 16782095) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. ARENÁPOLIS, 03 DE DEZEMBRO DE 2048. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

Processo: 1000173-19.2018.8.11.0026 REQUERENTE: VALDECI SOARES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I – Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento 

da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da 

letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da 

demanda, afastando o interesse processual até então presente. Tendo o 

autor expressado sua concordância com o pagamento efetuado e 

informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 

16582709) a extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na 

espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 03 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-46.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 8010271-46.2015.8.11.0026 REQUERENTE: MARLENE 

QUEIROZ RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I – Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O 

pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente. Tendo o autor expressado sua concordância com o pagamento 

efetuado e informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos 

valores (id 15974028) a extinção do feito é medida que se impõe. III - 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não 

cabíveis na espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento 

dos valores depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. 

Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 03 DE 

DEZEMBRO DE 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza e Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CASTRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

Processo: 1000172-34.2018.8.11.0026 REQUERENTE: ELIZABETH 

CASTRO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I – Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O 

pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente. Tendo o autor expressado sua concordância com o pagamento 

efetuado e informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos 

valores (id 16158930) a extinção do feito é medida que se impõe. III - 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não 

cabíveis na espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento 

dos valores depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. 

Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Arenápolis/MT, 03 de 

dezembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000258-05.2018.8.11.0026 REQUERENTE: LUZINETE 

BENEDITA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I – Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O 

pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente. Tendo o autor expressado sua concordância com o pagamento 

efetuado e informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos 

valores (id 16320787) a extinção do feito é medida que se impõe. III - 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não 

cabíveis na espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento 

dos valores depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. 

Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Arenápolis/MT, 03 de 

dezembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-76.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANE LUZIA MUNIZ MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000208-76.2018.8.11.0026 REQUERENTE: ADAIANE LUZIA 

MUNIZ MARQUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 16345884) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 03 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-51.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 8010249-51.2016.8.11.0026 REQUERENTE: ELIANA 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I – Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - DEFIRO a habilitação do 

novo procurador da parte requerida, conforme petição de id 16200626. III - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 15955572) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 03 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

Processo: 1000296-17.2018.8.11.0026 REQUERENTE: ADEMILSON 

PEREIRA BATISTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 16203893) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 03 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA NUNES 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))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000302-24.2018.8.11.0026 REQUERIDO: FABIOLA NUNES 

CARDOSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 16307188) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 
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condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 03 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000299-06.2017.8.11.0026 REQUERENTE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA VISTOS. I – Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação 

objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 

924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, 

afastando o interesse processual até então presente. Tendo o autor 

expressado sua concordância com o pagamento efetuado e informado os 

dados bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 16276264) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 03 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-89.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000330-89.2018.8.11.0026 REQUERENTE: MONICA LARISSA 

DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 16249882) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 03 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-62.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VASCO TEIXEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 8010300-62.2016.8.11.0026 REQUERENTE: VASCO TEIXEIRA 

NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS. I – Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da 

execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do 

NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o 

interesse processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 15948803) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Arenápolis/MT, 03 de 

dezembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DE ARAUJO 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))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000011-58.2017.8.11.0026 REQUERENTE: NAIR DE ARAÚJO 

PEREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS VISTOS. I – Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da 

execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do 

NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o 

interesse processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 16343667) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 03 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010245-14.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDETE JULIA NEVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 8010245-14.2016.8.11.0026 REQUERENTE: IVALDETE JULIA 

NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A VISTOS. I 

– Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 16509453) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 03 de dezembro de 2013. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença 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))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 8010023-80.2015.8.11.0026 REQUERENTE: SIMONE RAMOS 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA SENTENÇA VISTOS. I – Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto 

da execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, 

do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando 

o interesse processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 14133573) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Com a 

expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Às providências. Arenápolis/MT, 03 de dezembro de 2018. MARINA 

CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66126 Nr: 1255-47.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620, 

Silvio Donizeti de Oliveira - OAB:185080/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO PAIVA - 

OAB:23620/O

 Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a fim de dar cumprimento ao mandado de intimação de liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 1206-55.2007.811.0088

 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: HELTON LUIZ BORTOLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON MATOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que pague a diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para que o mandado de intimação expedido nos autos seja cumprido.

Géssica Gabrieli de Souza Biancardi

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53362 Nr: 15-28.2014.811.0088

 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 VIGARIO DA SILVA

 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:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77986 Nr: 3437-69.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Assim, como não verifico a existência de qualquer causa excludente de 

ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer das hipóteses do 

artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição 

sumária do acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 04 de 

abril de 2019, às 17h00min, para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitada o efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em razão 

da lotada pauta de audiências deste Juízo. Intimem-se o acusado, as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como o defensor 

constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já, determino a expedição 

de carta precatória para oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010220-09.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI GUTKOSKI ROSSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARCELO NICLOTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ref. 

16677346, requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-06.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEZERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CLEITON PEREIRA DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO OAB - SP0228516A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010076-06.2014.8.11.0088 REQUERENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

REQUERIDO: BEZERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

EPP, CLEITON PEREIRA DE FARIA Vistos Entendo que a pretensão de 

penhora de valores depositados em conta corrente dos executados se 

afigura plenamente cabível, conforme inteligência do artigo 835, I, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível 

de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo diploma normativo 

vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição por meio 

eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. Diante da realidade processual, 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias da parte devedora. Por esses fundamentos, e por 

tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de 

importância em dinheiro no montante da execução em tela, qual seja, R$ 

1.519,30 (um mil quinhentos e dezenove reais e trinta centavos). 

Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada – CLEITON PEREIRA 

DE FARIA e FR MADEIRAS até o valor total da dívida. Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, 

visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado. Em seguida, 

intime-se os executados, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Demais diligências necessárias. Às providências. Aripuanã, 07 

de novembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-06.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEZERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CLEITON PEREIRA DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO OAB - SP0228516A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada 

para, querendo, apresentar impugnação sobre o bloqueio BancenJud de 

ref. 16833424, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-82.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HAHN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010069-82.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: HERMES HAHN EXECUTADO: 

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME Vistos. Tendo em vista o teor da 

certidão do Oficial de Justiça de id 13118566, a qual informa que o 

requerido, neste ato executado, mudou-se de endereço, defiro o pedido 

do exequente, e nos termos do art. 513, § 3º c/c art. 274, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil, reputo válida a intimação da parte 

executada. No mais, entendo que a pretensão de penhora de valores 

depositados em conta corrente da empresa executada se afigura 

plenamente cabível, conforme inteligência do artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora 

na ordem preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC. Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

da parte devedora. Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos 

autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, qual seja, R$ 41.095,21 

(quarenta e um mil e noventa e cinco reais e vinte e um centavos). 

Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada – COMÉRCIO 

MADEIRAS 2M LTDA-ME até o valor total da dívida. Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, 

visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado. Em seguida, 

intime-se os executados, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Demais diligências necessárias. Às providências. Aripuanã, 07 

de novembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-82.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HAHN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, e ante a informação 

BacenJud de ref. 16834410, intimo a parte exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000162-95.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NAZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2018 às 15h30min, que realizar-se-á na sala de conciliação 

deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-55.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(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))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para, 

querendo, impugnar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-30.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO OCHOA (REQUERENTE)

ISOLDE MADALENA SULZBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE COLETTI (REQUERIDO)

FRANCINEY FERREIRA GIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010238-30.2016.8.11.0088. REQUERENTE: PLINIO OCHOA, ISOLDE 

MADALENA SULZBACH REQUERIDO: ALICE COLETTI, FRANCINEY 

FERREIRA GIL Vistos. Intimem-se as partes, para especificarem as provas 

que eventualmente pretendam produzir, justificando concretamente a 

pertinência de cada prova, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 13 de 

novembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-30.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO OCHOA (REQUERENTE)

ISOLDE MADALENA SULZBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE COLETTI (REQUERIDO)

FRANCINEY FERREIRA GIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010238-30.2016.8.11.0088. REQUERENTE: PLINIO OCHOA, ISOLDE 

MADALENA SULZBACH REQUERIDO: ALICE COLETTI, FRANCINEY 

FERREIRA GIL Vistos. Intimem-se as partes, para especificarem as provas 

que eventualmente pretendam produzir, justificando concretamente a 

pertinência de cada prova, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 13 de 

novembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000046-26.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000046-26.2017.8.11.0088. REQUERENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Intimem-se as partes, para 

especificarem as provas que eventualmente pretendam produzir, 

justificando concretamente a pertinência de cada prova, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 13 de novembro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000046-26.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000046-26.2017.8.11.0088. REQUERENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Intimem-se as partes, para 

especificarem as provas que eventualmente pretendam produzir, 

justificando concretamente a pertinência de cada prova, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 13 de novembro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 1020-95.2008.811.0088

 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: MAGNA MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RAIO DE LUZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente, por carta, para que apresente endereço atualizado 

da parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86810 Nr: 993-29.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON TONIAL, MIGUEL CHAGAS 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTÍLIO RIBEIRO NETO - 

OAB:OAB/MT 13.332, PAULO CÉSAR VIECELLI - OAB:MT 24154-O

 Vistos.

1. Até o presente momento não foi expedida a intimação do executado 

Miguel e sua esposa, se casado for, acerca da penhora realizada. Assim, 

intime-se-os. No mais, cumpra-se em sua totalidade a decisão proferida 

acerca da avaliação do bem.

2. Com relação à manifestação constante na Ref. 41, intime-se a parte 

exequente para apresentar manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

3. Ainda, consta na Ref. 43, manifestação do executado GELSON, 

alegando que tentou por várias vezes fazer composição amigável com o 

Exequente, mas as tentativas resultaram inexitosas, requerendo assim a 

concessão de efeito suspensivo eis que estão sendo cobrados valores 

indevidos. Discorre sobre a necessidade de se realizar perícia contábil 

para apurar o valor devido, com a exibição dos documentos bem como a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, requer a devolução 

dos prazos para apresentação de defesa, eis que após ser citado, tentou 

composição amigável, mas sem sucesso. Alega fato superveniente em 

razão da nulidade do título executivo, que pode ser arguido em qualquer 

fase processual, discorrendo sobre as cláusulas abusivas.

Em que pesem as alegações do executado Gelson, as matérias aduzidas 

referem-se ao mérito da demanda, passíveis de serem questionadas em 

embargos do devedor, a teor do artigo 917 do Código de Processo Civil. 

Todavia, o devedor embora tenha sido citado, não ofertou sua defesa, 

sendo que neste momento processual, os pedidos requeridos são 

extemporâneos e ferem o transcurso processual.

Deste modo, INDEFIRO os pedidos, inclusive de Justiça Gratuita, posto que 

restou comprovado nos autos que o executado possui bens.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90880 Nr: 1035-44.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO MELO DA SILVA, JOICE 

DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em consulta ao sistema Infojud, logrou-se êxito em encontrar endereço 

diverso do constante nos autos, razão pela qual determino a citação dos 

executados, conforme despacho inicial, nos endereços em anexo. Assim, 

indefiro por ora o pedido de citação por edital.

2. Int.

 3. Diligências necessária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90204 Nr: 723-68.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON TONIAL, MIGUEL CHAGAS 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154-O

 Autos n. 723-68.2016 (Id. 90204) Execução de título extrajudicial 

Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CELEIRO 

Executados: GELSON TONIAL e outro Vistos. 1. (...) Deste modo, os 

executados possuem bens que podem solver o débito, não estando 

reduzidos à insolvência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

reconhecimento da fraude à execução. 2. Consta na Ref. 31, 

manifestação do executado MIGUEL, indicando que sejam penhorados em 

primeiro lugar os bens do executado GELSON, requerendo o benefício de 

ordem, dentre eles as cotas sociais que este possui junto ao Exequente, 

os veículos e bens imóveis, que superam o valor da execução. (...) Assim, 

perfeitamente possível a penhora sobre bens do avalista. Ante o exposto, 

INDEFIRO os pedidos, inclusive de Justiça Gratuita, posto que restou 

comprovado nos autos que o executado possui bens. 3. Ainda, consta na 

Ref. 33, manifestação do executado GELSON, alegando que tentou por 

várias vezes fazer composição amigável com o Exequente, mas as 

tentativas resultaram inexitosas, requerendo assim a concessão de efeito 

suspensivo eis que estão sendo cobrados valores indevidos. (...) Deste 

modo, INDEFIRO os pedidos, inclusive de Justiça Gratuita, posto que 

restou comprovado nos autos que o executado possui bens. 4. Nos 

termos do § 1º, do artigo 845, do Código de Processo Civil, formalize por 

termo a penhora do bem indicado (matrícula 2.174 do CRI local), 

intimando-se o executado, bem como sua esposa, se casado for, 

constituindo-se depositário do bem. 5. Após, cumpra o exeqüente 

conforme determina o artigo 844, do mesmo codex. 6. Cumpridas referidas 

determinações, expeça-se mandado de avaliação e intimem-se as partes 

para manifestar-se acerca da mesma, no prazo de 15 (quinze) dias. 7. Em 

seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou para início dos atos de 

expropriação do bem. 8. Intimem-se. 9. Diligências necessárias. Cláudia, 

30 de novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47061 Nr: 1094-81.2006.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR JOSÉ DAL PIVA, ROSANE DAL PIVA, CLEONIR 

DAL PIVA, NEIVA DAL PIVA, JURACY DAL PIVA SPIAZZI, ALCINDO 

GABRIEL SPIAZZI, JAIR DAL PIVA, ROQUE DAL PIVA, MILTON DAL PIVA, 

MARGARETH DAL PIVA SIMONETTI, LUIZ TARCÍSIO SIMONETTI, VANIR 

DAL PIVA, SALETE DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA DAL PIVA, 

ROSECLER MARIA DAL PIVA, WALDEREZ PINTO DE LIMA, DANIEL DAL 

PIVA, ANGELO PAULO DAL PIVA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE MEIRE DO PRADO, DJALMA 

GONÇALO DA SILVA - ESPÓLIO, ALBERTO ROCHA, DORIS REGINA 

FERRONATTO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO ADRIANO ANTUNES - 

OAB:OAB/SC 15.869, SILVIA CRISTINA FERREIRA GONÇALVES - 

OAB:OAB/SC 10.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 Ante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para 

o fim de: a) DECLARAR a NULIDADE, para todos os fins de direito, da 

procuração por instrumento público outorgada por ANGELO PAULO DAL 

PIVA e sua esposa DORVALINA MEZZOMO DAL PIVA, juntada às fls.91, 

lavrada à fl. 145, no Livro 034 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Jaciara/MT; b) DECLARAR a NULIDADE, para todos os fins de direito, da 

Escritura Pública de Compra e Venda firmada por ANGELO PAULO DAL 

PIVA e sua esposa DORVALINA MEZZOMO DAL PIVA, por meio de 
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procurador LOURIVAL AUGUSTO FOLEIS ao Requerido DJALMA 

GONÇALO DA SILVA (fotocópia de fls. 88/89); c) CANCELAR 

definitivamente os registros R-01-20.298 e R-02-20.298 da matrícula n. 

20.298 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT e os demais 

registros e averbações, ainda que tal matrícula tenha sido transferida para 

o Registro de Imóveis desta Comarca; d) IMITIR na posse do imóvel sob 

matrícula 20.298 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT os 

Autores.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54755 Nr: 215-64.2012.811.0101

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA RICHETTI, JOSE FERNANDES 

GONÇALVES DUARTE

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Nos termos do § 1º, do artigo 845, do Código de Processo Civil, 

formalize por termo a penhora do bem indicado (matrícula 2.115 do CRI 

local), intimando-se o executado José Fernandes, bem como a executada 

Maria Helena e o garantidor Lesio, os últimos por edital, constituindo-se 

depositário do bem.

2. Para os executados citados por edital, nomeio para sua defesa o Dr. 

Maicon Seganfredo, sob a fé de seu grau. Intime-se-o da presente 

nomeação.

3. Após, cumpra o exeqüente conforme determina o artigo 844, do mesmo 

codex.

4. Cumpridas referidas determinações, expeça-se mandado de avaliação 

e intimem-se as partes para manifestarem-se acerca da mesma, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

5. Em seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou para início dos 

atos de expropriação do bem.

6. Intimem-se.

7. Diligências necessárias.

Cláudia, 30 de novembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 76/2018-DF - Responderão no plantão dos finais de 

semana, feriados e semanal, durante o período de 01 á 19 de dezembro, 

os seguintes servidores conforme escala abaixo;

* A Portaria nº 76/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 78/2018-DF

O Exmo Dr. RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito e Diretor 

do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO que o servidor Gustavo Teodoro de Souza, matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, designado para responder pela Central de 

Mandados, Central de Distribuição e Central de Arrecadação e 

Arquivamento, estará ausente da Comarca de Colniza-MT, no período de 

03/12/2018 á 07/12/2018 para participar do "Treinamento para a Central de 

Arrecadação e Arquivamento e Noções de Sustentabilidade na 

Administração Pública - 1ª Turma" na Escola dos Servidores do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-lo no período de afastamento;

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Mayara Adriano, matrícula 32588, Gestora 

Geral de 1° Entrância, para responder pela Central de Mandados, Central 

de Distribuição e Central de Arrecadação e Arquivamento, no período de 

03 e 04 de dezembro de 2018.

 Art. 2° - DESIGNAR o servidor Neverton Aparecido Gossler Lima, 

Matrícula 37461, Técnico Judiciário, para responder pelas aludidas 

lotações, no período compreendido entre 05 á 07 de dezembro de 2018.

Art. 3º - Publique-se, Registra-se, Cumpra-se. Arquivando uma cópia 

desta portaria na pasta funcional dos referidos servidores.

 Colniza/MT 30 de novembro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Edital

TERMO DE SORTEIO DE JURADOS - Ao terceiro dia do mês de dezembro 

de 2018, às 10h:00min, na sala de audiência do Juizado Especial do Fórum 

desta Comarca, se encontram presentes o MM. Juiz Substituto e 

Presidente do Tribunal do Júri, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, os Ilustres 

representantes do Ministério Público, Dr. Aldo Kawamura Almeida e da 

OAB Dra. Inaíta Gomes Ribeiro Soares Carvalho Arnold, juntamente com o 

Gestor Judiciário, Sr. Edelvan Mozomo Maurer, para realizar o sorteio dos 

jurados do ano de 2019 e que servirão nas sessões ordinárias e 

extraordinárias do Tribunal do Júri, sendo 25 (vinte e cinco) jurados 

titulares e 5 (cinco) suplentes. Foi sorteado o nome dos seguintes jurados:

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35516 Nr: 1738-41.2008.811.0105

A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Costódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a parte autora se manifestar acerca da decisão 

de folha 138.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38245 Nr: 1896-62.2009.811.0105

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: AEGF, JCGF, KEGF, MGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFB, NKB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Certidão de nascimento devidamente averbada 

está à disposição da parte autora para ser retirado neste Cartório Judicial, 

oportunamente impulsiono os autos com a finalidade de intimá-la para tal 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42458 Nr: 1360-80.2011.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRSF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:16.878/PR, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

decisão de folha 59.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34349 Nr: 702-61.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO SIQUEIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fls.135, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar no que entender de 

direito.

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado dativo nomeados 

nos autos.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62152 Nr: 553-10.2013.811.0099

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO CÉSAR ROSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impusiono esses autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providêncie o pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a fim 

que essa secretaria possa dar cumprimento ao despacho de fls 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62078 Nr: 476-98.2013.811.0099

 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: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Pereira Costa - 

OAB:288.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impusiono esses autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a fim 

que essa secretaria possa dar cumprimento ao despacho de fls. 57 e 58.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37478 Nr: 325-65.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, Mariely Divina Espirito Santo - OAB:10.795

 Processo n.º 325-65.2015.811.0034.

Código n.º 37478.

Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do processo, conforme requerido em Ref. 

26.

 Decorrido o prazo (180 dias), certifique-se e intime a parte exequente, na 

forma do art. 183, §1°, do CPC, para requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Aguarde-se no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Dom Aquino/MT, 29 de Novembro 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37217 Nr: 215-66.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTE FLORESTAL LTDA, Antenor Berté, 

VILMAR JOSÉ BERTÉ, BEATRIZ BEZERUSKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-Procurador do estado - OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA CARVALHO - OAB:8649, Edeval Dorico da Cruz e Silva 

- OAB:9091

 Processo n.º 215-66.2015.811.0034.

Código n.º 37217

Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do processo, conforme requerido em Ref. 

65.

 Decorrido o prazo (120 dias), certifique-se e intime a parte exequente, na 

forma do art. 183, §1°, do CPC, para requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Aguarde-se no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Dom Aquino/MT, 29 de Novembro 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37917 Nr: 521-35.2015.811.0034

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Roberto 

Carlos Vaccari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Charaine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0, ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL CARVALHO MARIANO 

- OAB:0

 Diante do exposto, RECONHEÇO a incompetência desta Vara Única da 

comarca de Dom Aquino/MT, para processar e julgar a presente ação de 

interdição e curatela.Por corolário, REMETAM-SE os autos a uma das 

Varas Cíveis ou de Família da comarca de Giruá/RS, com as homenagens 

deste juízo, promovendo-se as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 
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28 de novembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito, em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44265 Nr: 1813-21.2016.811.0034

 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: NAdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRAO, RAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC.Assim, condeno o requerente ao pagamentos de custas, 

taxas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

caput e §2º, do CPC; contudo, a exigibilidade dessas obrigações 

permanecerá suspensa nos moldes do artigo 98, §3º, do mesmo diploma 

legal, considerando que o requerente é beneficiário da assistência jurídica 

gratuita.P.R.I.C.Dom Aquino/MT, 23 de novembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57181 Nr: 1977-15.2018.811.0034

 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: AdRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BELLANDI - 

OAB:25271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 57181

Vistos, etc.

Designo audiência de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019 às 14h 

(MT) a ser realizada com a conciliadora judicial deste juízo.

No mais, cumpra-se conforme decisão de ref. 11.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 29 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57841 Nr: 2253-46.2018.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA DE ARAUJO POMBAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos

Everton Benedito dos Anjos - OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Processo nº 2253-46.2018.811.0034

Código 57841

VISTOS ETC.

Devidamente distribuída a presente liquidação de sentença, como 

ordenado no feito principal, CUMPRA-SE conforme o despacho de 

desentranhamento, intimando-se as partes para apresentação dos 

pareceres ou documentos elucidativos que considerarem persistentes ao 

caso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 510 do CPC.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 12 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57832 Nr: 2249-09.2018.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Soares de Oliveira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos

Everton Benedito dos Anjos - OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Processo nº 2249-09.2018.811.0034

Código 57832

VISTOS ETC.

Devidamente distribuída a presente liquidação de sentença, como 

ordenado no feito principal, CUMPRA-SE conforme o despacho de 

desentranhamento, intimando-se as partes para apresentação dos 

pareceres ou documentos elucidativos que considerarem persistentes ao 

caso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 510 do CPC.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 12 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34287 Nr: 541-60.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Rosa da Silva Santos, KDSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - 

Defensor Público - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 541-60.2014.811.0034

Código 34287

VISTOS ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Alimentos sob o rito da prisão 

civil movido por KAIKI DOUGLAS SANTOS DE SOUZA, representando por 

MARIA ROSA DA SILVA SANTOS, em face de ALEX SANDRO ALVES DE 

SOUZA, todos qualificados na inicial.

DETERMINO que o processo tramite em segredo de justiça como manda o 

artigo 189, inciso II, do CPC.

INTIME-SE o executado pessoalmente para pagar os débitos alimentares 

exequendos, comprovar o pagamento ou justificar o não pagamento no 

prazo de 03 dias, advertindo-o que a presente execução engloba as 

prestações alimentares do três meses anteriores à propositura mais 

aquelas que vencerem no curso do processo, podendo o não pagamento 

resultar na decretação de sua prisão civil pelo período de 01 à 03 meses, 

conforme artigo 528, caput e §§ 1º, 3º e 7º, do CPC.

Em caso de apresentação de justificativa, VISTA dos autos ao Ministério 

Público para manifestar-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 08 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42114 Nr: 677-86.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA BATISTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Júnior Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 677-86.2016.811.0034

Código 42114

Vistos etc.
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Em razão do teor da certidão de ref. 95, NOMEIO o Dr. Willian Marques 

Solano Rosa, OAB/MT 24395/O, como advogado dativo do executado, 

fixando-lhe 02 (duas) URHs como honorários, conforme tabela 2018 da 

OAB/MT e obedecendo ao artigo 303 do CNGC/MT, os quais deverão ser 

pagos pelo Estado.

Intime-o para manifestar acerca da constrição de ref. 86 no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revogação do encargo.

Depois, voltem os autos conclusos.

Dom Aquino/MT, 08 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52650 Nr: 3357-10.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Reis Florentina Matos de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 3357-10.2017.811.0034 Código52650VISTO,Cuida-se de 

Ação de Concessão de Benefício Previdenciário – Amparo Social ao 

Idoso, proposta por MARIA DOS REIS FLORENTINA MATOS DE MELO, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos já 

qualificados nos autos.Devidamente citado (ref. 13), o requerido 

apresentou contestação (ref. 15).A autora apresentou impugnação à 

contestação à ref. 16.Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos 

artigos 354 e 355 do Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a 

sanear o presente feito e à análise das provas a serem produzidas.A 

preliminar arguida pelo requerido confunde-se com o mérito ad causam, 

logo, devendo ser apreciada conjuntamente com o exame do próprio 

mérito. Portanto, rejeito a preliminar arguida.Por corolário, declaro o feito 

saneado, não havendo demais questões a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO.DEFIRO, pois, a produção de prova pericial, estudo social na 

residência da autora, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.Para a realização do ato NOMEIO 

como perita a Dra. SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO, CRM – MT 

2311, que servirá independentemente de compromisso, devendo sua 

intimação ser encaminhada para a Rua Gago Coutinho, Bairro Araés, 

Cuiabá – MT, CEP: 78005-730.Em tempo, para a realização do estudo 

psicossocial, NOMEIO a psicóloga e assistente social credenciada neste 

juízo.Intimem-se as supramencionadas profissionais acerca da nomeação, 

bem como para realizarem o estudo social, o qual deverá ser entregue no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias.Com o aporte dos laudos médico pericial e 

psicossocial, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se em seguida os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Dom 

Aquino – MT, 05 de novembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57538 Nr: 2127-93.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BRITO DE OLIVEIRA DA MATA ME, Sandro 

Oliveira da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA PORTO PEREIRA - 

OAB:15009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2127-93.2018.811.0034

Código 57538

VISTOS ETC.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por MARIA BRITO DE 

OLIVEIRA DA MATA – ME, pessoa jurídica representada por Sandro 

Oliveira da Mata, em face do MUNICÍPIO DE DOM AQUINO – MT, todos 

devidamente qualificados na inicial.

Denoto que a exequente pugna pelo parcelamento do pagamento das 

custas, sob a justificativa que sua situação econômica encontra-se 

agrava pela falta de pagamento pela executada, de forma que as custas 

processuais “impactam duramente” seu equilíbrio financeiro, “prejudicando 

sua saúde financeira”.

Ocorre que não trouxe nenhum documento que indique a dificuldade 

financeira alega, o que não permite o deferimento do pedido neste 

momento.

Vê-se que o artigo 98, §6º, do CPC prevê que “conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”, de forma que fica 

a critério do magistrado, à luz das circunstâncias do caso, deferir ou não.

Contudo, sabe-se que o juiz deve decidir sobre circunstâncias concretas 

dos autos, não podendo, assim, deferir a benesse com base na simples 

declaração da parte.

Portanto, INTIME-SE a requerente para completar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, acostando comprovantes do pagamento das custas e taxas 

judiciais ou documentos idôneos a demonstrar sua real situação financeira 

para justificar o pedido de parcelamento destas, sob pena de 

cancelamento da distribuição com fulcro no artigo 290 do CPC.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 05 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57684 Nr: 2193-73.2018.811.0034

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Maria Guimarães Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte autora se limitou na apresentação dos documentos 

comprobatórios que corrobore a veracidade da hipossuficiência alegada, 

obstando, por si só, a análise do pedido de gratuidade, notadamente 

quando há indícios de que a parte possui condições de arcar com as 

custas e despesas judicias, especificamente porque é intuitivo de que 

possui outros bens uma vez que informa possuir residência na “Avenida 

Julio Muller, nº 140, centro” e ser domiciliada na “Fazenda Santa Maria, 

região das Corujas”, o que possivelmente dispõe de meios para custear os 

emolumentos judiciais.Logo, para alçar à concessão do benefício da 

gratuidade, deverá comprovar a hipossuficiência ou a impossibilidade 

momentânea de arcar com as custas e despesas judiciais, de forma 

satisfatória, por meio de outros documentos, (extratos bancários, 

declaração de IRPF entre outros), em conformidade com a legislação 

vigente.Dessa forma, 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.Saliente-se, também, que de acordo 

com o CPC, os jurisdicionados têm a faculdade de solicitar parcelamento 

das custas processuais.Pelo exposto, INTIME-SE a autora para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos 

que comprove a hipossuficiência alegada, para análise do pedido, ou, 

recolha as custas judiciais, sob pena de ser cancelada a distribuição do 

feito (CPC §2º do art. 99 e art. 290).Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

31 de outubro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57580 Nr: 2141-77.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2141-77.2018.811.0034Código 57580VISTOS ETC.Trata-se 

de Ação de Concessão de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria 

por Invalidez ajuizada por SEBASTIÃO ALVES DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados em inicial.O requerente pugna pela concessão da assistência 

jurídica gratuita.Pois bem.A gratuidade da justiça, conforme o CPC, será 

concedida à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios (artigo 98, caput).A Carta Magna, por sua 

vez, garante que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, inciso 

LXXIV).Obviamente a disposição do CPC deve ser interpretada à luz da 

Constituição, pois é ela que ocupa o topo da pirâmide hierárquica das 

normas e, por isso, nenhuma norma pode a ela se opor.Portanto, a 

assistência jurídica gratuita deve ser concedida apenas quando 

comprovada a hipossuficiência de recursos.Contudo, no caso em apreço, 

a requerente não trouxe documentos idôneos a comprovar a situação 

precária que alega e acostou “declaração de hipossuficiência”, documento 

unilateral que nada comprova.Destaco que as custas possuem natureza 

tributária, pelo que não pode o Poder Judiciário aceitar às cegas os 

pedidos de concessão da Justiça Gratuita, conduta que indubitavelmente 

lesa o erário.Saliento, ainda, que os jurisdicionados possuem a faculdade 

de solicitar o parcelamento das custas processuais, facilitando a 

cumprimento desse ônus (CPC, artigo 98, §6º).Portanto, INTIME-SE a 

requerente para completar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostando comprovantes do pagamento das custas e taxas judiciais ou 

documentos idôneos a demonstrar sua real situação financeira, sob pena 

de cancelamento da distribuição com fundamento no artigo 290 do 

CPC.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 31 de outubro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57525 Nr: 2125-26.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2121-86.2018.811.0034Código 57516VISTOS ETC.Trata-se 

de Ação de Concessão de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria 

por Invalidez ajuizada por ANTONIO FERNANDES FILHO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados em inicial.O requerente pugna pela concessão da assistência 

jurídica gratuita.Pois bem.A gratuidade da justiça, conforme o CPC, será 

concedida à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios (artigo 98, caput).A Carta Magna, por sua 

vez, garante que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, inciso 

LXXIV).Obviamente a disposição do CPC deve ser interpretada à luz da 

Constituição, pois é ela que ocupa o topo da pirâmide hierárquica das 

normas e, por isso, nenhuma norma pode a ela se opor.Portanto, a 

assistência jurídica gratuita deve ser concedida apenas quando 

comprovada a hipossuficiência de recursos.Contudo, no caso em apreço, 

a requerente não trouxe documentos idôneos a comprovar a situação 

precária que alega e acostou “declaração de hipossuficiência”, documento 

unilateral que nada comprova.Destaco que as custas possuem natureza 

tributária, pelo que não pode o Poder Judiciário aceitar às cegas os 

pedidos de concessão da Justiça Gratuita, conduta que indubitavelmente 

lesa o erário.Saliento, ainda, que os jurisdicionados possuem a faculdade 

de solicitar o parcelamento das custas processuais, facilitando a 

cumprimento desse ônus (CPC, artigo 98, §6º).Portanto, INTIME-SE a 

requerente para completar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostando comprovantes do pagamento das custas e taxas judiciais ou 

documentos idôneos a demonstrar sua real situação financeira, sob pena 

de cancelamento da distribuição com fundamento no artigo 290 do 

CPC.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 31 de outubro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57516 Nr: 2121-86.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2121-86.2018.811.0034Código 57516VISTOS ETC.Trata-se 

de Ação de Concessão de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria 

por Invalidez ajuizada por JOSÉ BATISTA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados em inicial.O requerente pugna pela concessão da assistência 

jurídica gratuita.Pois bem.A gratuidade da justiça, conforme o CPC, será 

concedida à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios (artigo 98, caput).A Carta Magna, por sua 

vez, garante que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, inciso 

LXXIV).Obviamente a disposição do CPC deve ser interpretada à luz da 

Constituição, pois é ela que ocupa o topo da pirâmide hierárquica das 

normas e, por isso, nenhuma norma pode a ela se opor.Portanto, a 

assistência jurídica gratuita deve ser concedida apenas quando 

comprovada a hipossuficiência de recursos.Contudo, no caso em apreço, 

a requerente não trouxe documentos idôneos a comprovar a situação 

precária que alega e acostou “declaração de hipossuficiência”, documento 

unilateral que nada comprova.Destaco que as custas possuem natureza 

tributária, pelo que não pode o Poder Judiciário aceitar às cegas os 

pedidos de concessão da Justiça Gratuita, conduta que indubitavelmente 

lesa o erário.Saliento, ainda, que os jurisdicionados possuem a faculdade 

de solicitar o parcelamento das custas processuais, facilitando a 

cumprimento desse ônus (CPC, artigo 98, §6º).Portanto, INTIME-SE a 

requerente para completar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostando comprovantes do pagamento das custas e taxas judiciais ou 

documentos idôneos a demonstrar sua real situação financeira, sob pena 

de cancelamento da distribuição com fundamento no artigo 290 do 

CPC.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 31 de outubro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53428 Nr: 275-34.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 275-34.2018.811.0034

Código nº 53428

Requerente: Epaminondas Pereira Campos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural Por Idade ajuizada por 

Epaminondas Pereira Campos, em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Devidamente citada a requerida deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação, conforme certificado nos autos à ref. 13.

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da autarquia ré de acordo com o art. 

344 do NCPC. No entanto, deixo de aplicar seu efeito material uma vez que 

se trata de Fazenda Pública.

Prosseguindo, processo em ordem e não havendo preliminares a serem 

analisadas, declaro o feito SANEADO.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 
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2019 às 14h30 (MT).

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na inicial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 21 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54032 Nr: 527-37.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 527-37.2018.811.0034

Código nº 54032

Requerente: José Roberto Alves

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por José 

rodrigues Alves em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

partes devidamente qualificadas nos autos.

Devidamente citada a requerida apresentou contestação (ref. 11) sendo 

que foi certificado sua intempestividade à ref. 12.

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da autarquia ré de acordo com o art. 

344 do NCPC. No entanto, deixo de aplicar seu efeito material uma vez que 

se trata de Fazenda Pública.

Processo em ordem e não havendo preliminares a serem analisadas, 

declaro o feito SANEADO.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 

2019 às 14h (MT).

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na inicial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 21 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54436 Nr: 681-55.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 681-55.2018.811.0034

Código nº 54436

Vistos etc.

Trata-se de Aposentadoria Por Idade aviada por MARIA JOSÉ BORGES, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

qualificados nos autos.

Devidamente citada a requerida apresentou contestação (ref. 10) a qual 

foi certificada a intermpestividade da peça contestatória à ref. 11.

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da autarquia ré com espeque no artigo 

344 do CPC. Contudo, deixo de aplicar o efeito material do instituto, visto 

que se trata de Fazenda Pública.

Prosseguindo, verifico que não existem questões preliminares a serem 

analisadas nem irregularidades a serem corrigidas, declaro o feito 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Desta forma, designo a data de 13 de fevereiro de 2019 às 13h30 (MT) 

para realização da audiência de instrução.

 Em observância ao art. 357, § 4º do CPC, intime-se as partes para 

apresentar rol de testemunhas para especificar as provas que pretende 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, com observância do art. 450 do 

CPC, sob pena de preclusão.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 21 de novembro de 2018.

Valter Farbricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-34.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KOJIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V A HOSTINS - ME (REQUERIDO)

Eletromar Móvies e Eletrodomésticos Ltda (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000108-34.2017.8.11.0034. REQUERENTE: RICARDO KOJIMA 

REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, V A HOSTINS - ME, 

ELETROMAR MÓVIES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação, na qual objetiva a parte autora a devolução do valor 

despendido em produto que apresentou vício, uma vez que o referido 

retornou da assistência técnica com novo vício, o que impossibilitou sua 

utilização por completo. Pois bem. Nota-se que se trata de atermação, na 

qual houve pedido de devolução do valor pago, acrescido de danos 

morais. Em contestação (ID n. 8227234) a parte reclamada MOTOROLA 

MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA defendeu-se, 

alegando que não houve comprovação dos danos morais sofridos. Em 

impugnação à contestação (ID n. 8680282), a parte autora traz fatos e 

alegações inéditas, na tentativa de legitimar os danos morais que, de fato, 

não foram comprovados na petição inicial. Além disso, junta novos 

documentos. Nesse diapasão, em respeito ao princípio do contraditório, 

intime-se as partes reclamadas para, querendo, manifestarem-se acerca 

dos documentos juntados (ID n. 8680282), no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Às providências. Dom Aquino - MT, 03 de dezembro de 

2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73883 Nr: 414-08.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JEAN LUDKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:MT/ 6212

 Vistos, etc.
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Determino que a Secretaria dê o devido cumprimento a Sentença contida 

nos autos com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72102 Nr: 297-51.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAUJO - 

OAB:14564/O, THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA - OAB:MT/16.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Vistos, etc.

Determino que a Secretaria dê o devido cumprimento a Decisão contida 

nos autos com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81740 Nr: 2248-75.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MELO DA SILVA, LIDIA DE QUEIROS, 

CLEYDILEIA SANTANA DOS SANTOS DA SILVA, ERNANDIS QUADROS 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR 

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, contra JONAS MELO DA SILVA, 

CLEYDILEIA SANTANA DOS SANTOS DA SILVA, ERNANDIS QUADROS 

ALVES e LIDIA DE QUEIROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre uma diligência e outra, foi protocolado aos autos petição (fls. 04/51), 

o qual as partes formularam acordo, e requerem a sua homologação fl.

(59/61), bem como suspensão do feito até efetivo cumprimento do 

pactuado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor da petição juntada às fls. 04/51, verifico que as partes 

compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da autonomia da 

vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, em que pese a parte autora pugnar pela suspensão do curso 

do processo até o cumprimento integral do acordado, INDEFIRO TAL 

PEDIDO, eis que tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das 

partes, uma vez que, caso haja o descumprimento do acordo, poderá a 

parte interessada ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelas partes.

 Havendo bloqueio de valores/penhora de bens, realizado nos autos, 

pendente de transferência, PROCEDA-SE o seu desbloqueio, expedindo 

alvará se necessário, em favor do titular da pecúnia/bem.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74918 Nr: 893-98.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINOPOLIS MADEIRAS LTDA, 

PASCOALINA GRASSIOTO, FABIO AUGUSTO NAVARRO, ROBERTO 

NAVARRO, LUIS CARLOS NAVARRO, JOÃO GRASSIOTO FILHO, 

WANDERLEIA ALVES BEIJAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 Vistos em correição.

Ante o teor da exceção de pré-executividade apresentada, INTIME-SE a 

exequente para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84603 Nr: 1531-29.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM, ADSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposto por JOSIANE 

MARQUES e ALESSANDRO DA SILVA ALMEIDA, devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial (fls. 04/09) vieram os documentos de fls. 11/23.

Em síntese, alegaram que estão casados, sob o regime de comunhão 

parcial de bens. Afirmaram que da união conjugal adveio filhos, e não 

adquiriram bens.

 Aportou aos autos petição de acordo formulado entre as partes 

(fls.04-09), dispuseram sobre os alimentos, a guarda bem como visitas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

No caso em tela, o vínculo matrimonial está comprovado na Certidão de 

Casamento de fl. 20, dando conta de que as partes se uniram em 

matrimônio no dia 25 de abril de 2014.

O divórcio tem como principal efeito pôr termo ao casamento, dissolvendo 

o vínculo conjugal, consoante art. 1.571, inciso IV, do Código Civil.

Como se sabe, com a vigência da Emenda Constitucional nº 66/2010, não 

se exige mais qualquer lapso para a decretação do divórcio e, no caso 

vertente, a prova produzida revela que o casal se encontra separado de 

fato, gerando a presunção da ruptura da vida em comum e da 

impossibilidade de sua reconstituição.

Isto posto, HOMOLOGO por sentença, os termos acordados entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento 

no artigo 487, III do CPC, e por estarem preenchidos os requisitos legais, 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal JOSIANE MARQUES e ALESSANDRO DA 

SILVA ALMEIDA, qualificados nos autos, declarando extinto o casamento 

e seus efeitos, o que faço com supedâneo no artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal e no artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil.

A Quanto ao nome da autora, esta já utiliza o nome de solteira.

Sem custas, eis que DEFIRO a Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório 

competente e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70375 Nr: 611-65.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Florestal Rio Guaiba S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado 

pela parte exequente às fls. 62, considerando que transcorreu o prazo de 

120 dias entre a data da referida petição e a data hodierna.
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Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76779 Nr: 542-91.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILIO MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a deliberação judicial retro proferida nos autos, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50287 Nr: 186-72.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43198 Nr: 1-85.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANA - IND. E COM. DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132/MT, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - OAB:MT-2287 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 164, razão pela qual, SUSPENDO 

o curso da marcha processual, pelo prazo de 120 dias.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43749 Nr: 589-51.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANA - IND. E COM. DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a deliberação judicial retro proferida nos autos, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71673 Nr: 1060-86.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:MT/14.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão retro, providencie a Secretaria de Vara o 

necessário para o deslinde do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74434 Nr: 664-41.2015.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. PERUZATTO ME, LEONARDO PERUZATTO, 

ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 Vistos em correição.

Por econômica processual, considerando o teor da decisão proferida na 

data de hoje nos autos em apenso, devolvo o presente feito à Secretaria 

de Vara, o qual voltará concluso para deliberação após a juntada de 

petição naquela demanda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71626 Nr: 1013-15.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERGENTINO MANCIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fellipe Gebauer de Negreiro - 

OAB:14583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/14.125

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerida sobre o retorno dos autos ao Juízo da 

Comarca de Feliz Natal/MT, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção da execução sem resolução do 

mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71844 Nr: 97-44.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO, ROSEMAR TADEU 

PERUZATTO, Leonardo Peruzzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato F. D. Nery - OAB:6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13.067/MT

 Vistos em correição.

Antes de proferir determinação judicial no presente feito, em consulta ao 

sistema Apolo foi possível verificar que se encontra petição pendente a 

ser juntada.

 Desse modo, devolvo-os autos à Secretaria de Vara, a fim de proceder a 

juntada da referida petição.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75116 Nr: 1018-66.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Safras Distribuidora de Insumos Ltda, 

ARMELINDO MUNARETTO, ARMELINDO MUNARETTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a deliberação judicial retro proferida nos autos, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75102 Nr: 1004-82.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Cizal Ltda, LUIZ FIORELLO 

FAGANELLO, ZENAIDE ELENA FAGANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45309 Nr: 769-33.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PAI MANOEL LTDA - EPP, 

CARLOS ROSA LIMA, FERNANDA CORREA DE MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da exceção de pré-executividade apresentada, INTIME-SE a 

exequente para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70159 Nr: 391-67.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAMACU INDUSTRIAL E FLORESTAL LTDA, NEI 

FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado 

pela parte exequente às fls. 94, considerando que transcorreu o prazo de 

120 dias entre a data da referida petição e a data hodierna.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74272 Nr: 588-17.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDSON WOIAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A, Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171/MS

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a deliberação judicial retro proferida nos autos, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71048 Nr: 415-61.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO FREDERICO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78966 Nr: 465-48.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJM, LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84917 Nr: 1751-27.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Bassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:MT-4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1751-27.2018.811.0093.

Código: 84917-

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providências 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de cumprimento do Mandado, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84905 Nr: 1747-87.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1747-87.2018.811.0093.

Código: 84905-

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providências 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de cumprimento do Mandado, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48567 Nr: 276-51.2009.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Vistos em Correição.

Determino que seja dado cumprimento integral à sentença de fls. 193/194.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50692 Nr: 590-26.2011.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalagnol Armazéns Gerais, GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL, RONALDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Processo nº 590-26.2011.811.0093

Código nº 50692

Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Feliz Natal/MT.

Após, inexistindo pleito executório, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações necessárias.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46927 Nr: 1013-25.2007.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA, PEDRO 

PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229, 

MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811/B

 Processo número: 1013-25.2007.811.0093.

Código nº: 46927

Vistos em Correição.

Em que pese às certidões de fls. 377/378, não restou clara acerca de ter 

o Réu a pretensão de Recorrer da Sentença, assim, determino a intimação 

pessoal do Advogado Dativo do Réu Erick Antonio Silva de Arruda, para 

se manifestar acerca da Sentença de Pronúncia, devendo certificar 

acerca do trânsito em julgado.

Em caso de não recorrer, determino desde já que se manifestar conforme 

artigo 422, do CPP.

Ressalto ainda que, em que pese o Parquet alegar em sua cota ter o réu 

Erick informado que não possui interesse em recorrer da demanda às fls. 

380, reconheço como mero erro material, eis que certidão de fls. 380, é 

referente ao Réu Pedro Pinheiro da Silva.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 06 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75440 Nr: 1190-08.2015.811.0093

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em que pese à petição de fls. 45, verifico manifestação da parte requerida 

às fls. 40, apresentando proposta.

Assim, intime-se a parte autora para se manifestar no que entender de 

direito no prazo de 15 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39727 Nr: 1928-87.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENIRA MIAMI DE OLIVEIRA, Levino Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Garcia Nogueira, Marina Fidelis de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Magno N. Porto - 

OAB:244.521

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 
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querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85738 Nr: 1691-48.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102818

 Tendo em vista a manifestação de fls. 93, OFICIE-SE a Caixa Econômica 

Federal para que providencie a transferência dos valores depositados 

àquela instituição para conta judicial deste Juízo.

 Após, conforme a conta indiciada às fls. 87, expeça-se o respectivo 

alvará para o levantamento dos valores.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81474 Nr: 808-38.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO PAULINO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BAZZOTTI DOS SANTOS CALÇADOS 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT, Adolfo Wagner Areco Gonzales - OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente, a fim de manifestar-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 75-83.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36288 Nr: 2400-25.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto Meneguetti & Cia Ltda, Luiz Roberto 

Meneguetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:240996, Fabio Renato Mazzo Reis. - OAB:9.761-A, 

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Primeiramente, desentranhe-se a petição de fls. 198-199 juntada no 

volume 01 dos presentes autos e proceda a nova juntada no volume 02 

dos autos.

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42364 Nr: 1744-97.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wenderson da Costa Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER RODRIGUES PINTO - 

OAB:93502/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39415 Nr: 1616-14.2010.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emiliana Borges França - 

OAB:OAB/MT-17694

 Ante a manifestação de fls. 118, EXPEÇA-SE certidão de créditos em 

favor da Defensora Dativa, qual seja Dra. Emiliana Borges França, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (03 URH), para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, conforme decisão de fls. 104.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94903 Nr: 2226-06.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Lucas da Silva Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 Considerando o cálculo de custas processuais referentes à sentença 

condenatória (fls. 167), INTIME-SE O ACUSADO para que providencie o 

pagamento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inexistindo o pagamento, comunique-se a Central de Arrecadação e 

Arquivamento para tomar as providências pertinentes, conforme o 

Provimento 11/2018.

Após, cumpridas todas as determinações constantes da presente 

decisão, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61128 Nr: 2749-69.2018.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação.

Guiratinga - MT, 30 de novembro de 2018.

Analista Judicial

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91130 Nr: 2222-34.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Eduardo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Processo n° 2222-34.2018.811.0096 (Código 91130)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Luis Eduardo Ribeiro

Vistos.

Considerando a certidão de ref. 17 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto 

advogado Dr. ANTONIO CALZOLARI – OAB/MT 21254/O, a fim de que 

represente o réu.

 Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado no patamar de 10 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 30 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Expediente

EDITAL Nº. 18/2018/ADM

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e etc...

R E S O L V E:

 TORNAR PÚBLICA o RESULTADO DEFINITIVO por ordem de classificação 

no Processo Seletivo de pessoas físicas habilitadas com a respetiva 

PONTUAÇÃO para o credenciamento de profissionais nas áreas de 

Psicologia e Fisioterapia, na Comarca de Itiquira-MT.

 Psicologia

Nome Pontuação

Emanuela Samara de Oliveira Silva 4,6

Luzinete Rodrigues da Silva 0,6

Sheila Santos Barbosa 0,25

Mayra Oliveira Gomes 0,0

Fisioterapia

Nome Pontuação

Janaina Melissa Teixeira 7,0

Ticciana Karla Pereira Zotti 7,0

Tainá Anita Furtada Martins 2,10

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira-MT, 03 de dezembro de 2018.

MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50602 Nr: 1907-53.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Helio Campos de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172, Jordana Nunes Campos Marins - OAB:24.877

 Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da 

decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312, 313, 

inciso I e 316, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado João Helio 

Campos de Araujo, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão 

em contrário.Por fim, tendo em vista o cumprimento das missivas 

expedidas, encerro a instrução processual, sendo assim, abre-se vista 

dos autos às partes, sucessivamente, para a apresentação das 

alegações finais no prazo legal.Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 984-61.2016.811.0027

 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): Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Julcelino 

Velasco Ribeiro, Armando Velasco Ribeiro, Joisley Rodrigues Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS ACERCA DA DECISÃO, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE TRANSCRITA: "(...) Não resta qualquer dúvida que a 

exceção de pré-executividade tem o desiderato de negar a executividade 

ao título que se pretende ver cobrado forçadamente. Por esta razão, a 

matéria arguível, em regra, são as de ordem pública que não demandam 

dilação probatória. Desta feita, o inciso III do artigo 917 do Código de 

Processo Civil inclui o excesso de execução no rol das matérias a serem 

alegadas como defesa pelo executado em embargos à execução. 

Portanto, possui via própria, os embargos à execução, não podendo ser 

aduzida através do incidente processual denominado exceção de 

pré-executividade, tendo em vista que este incidente serve para a 

demonstração de nulidades ou da ausência das condições da ação e dos 

pressupostos processuais. Ante o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade oferecida pelo executado em ref. 23, determino o 

regular prosseguimento do feito. Via de consequência, determino a 

penhora e avaliação dos bens descritos na petição de ref. 24, exceto o 

registrado na matrícula 3.241, pois conforme consta na matrícula o bem, 

este possuí uma hipoteca oriunda de cédula de crédito rural, sendo 

impenhorável nos termos do artigo 69 do Decreto-Lei 167/97. Feita a 
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penhora e avaliação dos imóveis, intimem-se as partes para que se 

manifestem quanto a ela e requeiram o que entenderem de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51619 Nr: 2453-11.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DIAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - Cooperativa de Credito do Sul de 

Mato Grosso.

 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/Embargado, através de seu procurador, para apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42522 Nr: 212-98.2016.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneide Maria Bortolini, Ronaldo Jose Rufino, Enia Maria 

Cabral Ribeiro, MARCOS ANTONIO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte embargada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto aos embargos de 

declaração interpostos pelos embargantes, conforme dispõe o artigo 

1023, § 2°, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55914 Nr: 626-28.2018.811.0027

 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 SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dalla Valle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o Requerente, na pessoa de seu advogado 

constituído, para responder os embargos à ação monitória de ref. 21, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º do CPC).

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33391 Nr: 682-40.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Coelho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 30 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33248 Nr: 560-27.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Gonçalves de Abreu da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 30 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32330 Nr: 1196-27.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cordeiro Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 30 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32326 Nr: 1192-87.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 
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OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 30 de novembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 046/2018/DF

O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA–MMº. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que o juiz de paz sede desta comarca, Sr. Olinto Tiago 

Coelho, matrícula 5502, irá usufruir 20 (vinte) dias de férias referente ao 

exercício 2018, no período de 3 a 22/12/2018.

RESOLVE:

DESIGNARANTÔNIO CARLOS DE JESUS, juiz de paz do distrito de 

Irenópolis, matrícula nº 7700, para exercer, cumulativamente, a função de 

Juiz de Paz da sede desta Comarca de Juscimeira no período de 3 a 

22/12/2018.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.Juscimeira, 3 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa. Juiz de Direito-Diretor

Portaria 59/2018-JUS30 de novembro de 2018

 O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA–MMº. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que o servidor Carlos Antônio da Silva, matrícula 8476, 

designado gestor administrativo III, na Central de Administração, irá 

usufruir 10 (dez) dias férias referente ao exercício 2018 no período de 8 a 

17/1/2019.

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS, Técnico 

Judiciário, matrícula nº 21690, para exercer o cargo de Gestor 

Administrativo 3 (PDA-FC), no período de 8 à 17/1/2019, durante o 

afastamento do titular (férias-período de 10 dias).

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juscimeira, 30 de novembro de 2018.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito-Diretor

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30040 Nr: 394-21.2016.811.0048

 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: SUELI PAIVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro de desarquivamento. Assim, intime-se a parte 

autora, para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2. Decorrido o prazo acima mencionado sem manifestação, retorne-se os 

autos ao arquivo.

Juscimeira - MT, 30 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47913 Nr: 2870-61.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL FRANÇA DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Primeiramente, recebo a exordial por estarem presentes os 

pressupostos processuais.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do § 1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

4. DISPOSITIVO

4.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

4.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

4.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

4.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

4.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45426 Nr: 1946-50.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Sem custas, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28744 Nr: 1062-26.2015.811.0048

 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): NEWDYO JÚNIOR CORREIA CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310, JOÃO BATISTA SULZBACHER - OAB:6889/MT, NAILRIK 

THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - OAB:20579

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo 

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na 

denúncia, para o fim de condenar o réu Newdyo Júnior Correia Cavalheiro, 

já qualificado, como incurso nas penas do artigo 129, § 9º, do Código 

Penal, com as disposições da Lei nº. 11.340/06, as quais, após a 

aplicação do critério trifásico, fixo, em definitivo, em 3 (três) meses de 

detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com direito a 

recorrer em liberdade. Suspendo, no entanto, a execução da pena pelo 

período de 2 (dois) anos, condicionando-a ao cumprimento das seguintes 

condições: a) no primeiro ano do prazo, deverá o(a) condenado(a) 

submeter-se à limitação de fim de semana, na forma fixada pelo juízo da 

execução; b) durante os dois anos do prazo, fica proibido de ausentar-se 

da comarca onde reside, sem autorização judicial, e deverá comparecer 

pessoal e obrigatoriamente em juízo, mensalmente, para informar e (...) à 

Vara de Execução Criminal – VEC – desta Comarca para cumprimento.3.3. 

Havendo trânsito em julgado para a acusação, mesmo pendente de 

recurso da defesa com efeito suspensivo, mas sendo vantajoso aos réus, 

expedir-se-á a guia de execução provisória (CNGC, artigo 1.573, § 

único).3.4. Custas pelo réu nos termos do que dispõe o artigo 804 do 

Código de Processo Penal.3.5. Procedam-se às comunicações e 

anotações de estilo.3.6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.Juscimeira – MT, 30 de 

novembro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21112 Nr: 171-10.2012.811.0048

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDDS, AKXDES, MARIA CLEIDE XAVIER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de f. 132. Assim sendo, com efeito, 

segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de solução dos 

conflitos é uma linha bem definida entre as ondas renovatórias do 

processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela 

própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” (Instituições de 

Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

2. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2019, às 14h30 (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

3. Ademais, intime-se a parte exequente pessoalmente e dê-se ciência à 

Defensoria Pública desta Comarca da oralidade acima mencionada.

4. Além disso, intime-se o executado através de sua advogada, da 

audiência acima designada.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10328 Nr: 1373-27.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE MARIM DOS ANJOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:10003/B, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA. - OAB:15.935

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Execução, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual (fls. 

166/167).

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33522 Nr: 1921-08.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45320 Nr: 1895-39.2018.811.0048

 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): RODOLFO MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes atos, afim de, intimar a parte autora por 

intermédio de seu patrono, para que, efetue o depósito da diligência do 

oficial de justiça, visando o efetivo cumprimento do Mandado 

retroexpedido. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44501 Nr: 1563-72.2018.811.0048
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos, afim de, intimar o autor para que 

providencie o depósito da diligência do oficial de justiça, visando o efetivo 

cumprimento do Mandado expedido retro. Sem mais, é o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26550 Nr: 342-59.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE DA SILVA TURISMO ME, PAULO 

SÉRGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos, afim de, intimar o autor para que 

providencie o depósito da diligência do oficial de justiça, visando o efetivo 

cumprimento do Mandado expedido retro. Sem mais, é o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34785 Nr: 598-31.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47522 Nr: 2730-27.2018.811.0048

 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: IRACEMA MOREIRA DE SOUZA COSTA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, concedo a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar 

para o momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Outrossim, cite-se 

a autarquia requerida para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, ficando a requerida ciente de que não se 

defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.5. Ademais, 

verifico que a demanda demonstra a imprescindibilidade da realização de 

perícia médica. Assim, DETERMINO a realização de Perícia e nomeio perita 

na pessoa da Dr(a). Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM 

nº 9500/MT, tendo como endereço Rua Caiçara, nº. 1439, Centro, 

Jaciara/MT, o(a) qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe 

foi cometido independentemente de termo de compromisso.6. FIXO 

honorários periciais, ao(à) perito(a) supra nomeado(a), no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), o que faço com fulcro no artigo 28, § único e 

anexo único - tabela V, da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, do 

Conselho da Justiça Federal, haja vista a necessidade de deslocamento 

do(a) perito(a) até esta circunscrição, bem como a indenização sobre os 

gastos com alimentação, estadia e grau de dificuldade da pericia a ser 

realizada, observando-se ainda o tempo de tramitação do processo 

relacionado ao possível agravo da situação indicada pela parte autora.7. 

Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação e no mesmo ato, 

dos quesitos formulados pelo juízo nesta decisão, bem como para que 

promova o agendamento, desde logo, da data em que a pericia será e

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2764 Nr: 586-08.2003.811.0048

 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): NIZETE OLIVEIRA FRANCO SOUZA, MARCOS 

ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13.311, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de f. 194. Assim sendo, com efeito, 

segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de solução dos 

conflitos é uma linha bem definida entre as ondas renovatórias do 

processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela 

própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” (Instituições de 

Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

2. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2019, às 14h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

3. Ademais, expeça-se ofício ao SPC/SERASA para fins de inscrição dos 

nomes dos executados.

4. Intime-se a parte exequente através de seus procuradores, da 

oralidade acima mencionada.

5. Além disso, intimem-se pessoalmente os executados para 
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comparecerem a audiência acima designada.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 1246-74.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 GUSTAVO AMORIM CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristian Massayoshi B. Koyama 

- OAB:22108/O, POTYRA IRAE LOUREIRO - OAB:18910/O, TÚLIO 

AGUIAR TABOSA. - OAB:25531-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13.245-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Condenação em Danos 

Morais e Pedido de Tutela Antecipada, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada aos autos.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Custas e eventuais despesas serão suportadas pela parte requerida, 

conforme acordo em Ref: 44.

 2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000157-96.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES FERREIRA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA DE MOTORES MINEIRENSE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMILA CARRIJO VIEIRA REZENDE OAB - GO47060 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, 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. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-17.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. O acordo das partes foi celebrado extrajudicialmente, 

conforme petição juntada. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-37.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANCHES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70135 Nr: 2792-09.2017.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VALDINEI ANTONIO POLIPENKO NASCIMENTO, TEREZA POLIPENKO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDINEI ANTONIO POLIPENKO 

NASCIMENTO, Cpf: 11505600960, Rg: 2716807-7, Filiação: Tereza 

Polipenko Machado e Delmo Antonio Nascimento, data de nascimento: 

05/10/1999, brasileiro(a), natural de Matupá-MT e atualmente em local 

incerto e não sabido TEREZA POLIPENKO NASCIMENTO, Cpf: 

82423202172, Rg: 2191353-6, Filiação: Estefania Pavelski Polipenko e 

Antonio de Oliveira Polipenko, data de nascimento: 01/07/1970, 

brasileiro(a), natural de Campo Mourão-MT, casado(a), do lar, Telefone 66 

99620-3691. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. ..

Sentença: Processo nº 2792-09.2017.811.0111 (Código 70135)Classe – 

Assunto:CuratelaRequerente: Tereza Polipenko NascimentoRequerido: 

Valdinei Antônio Polipenko NascimentoVistos.Trata-se de Ação de 

Curatela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

face do curatelado Valdinei Antônio Polipenko Nascimento, qualificado nos 

autos.Aduz a exordial que o curatelado possui retardo mental classificado 

no CID 8403 F70, o qual causa o comprometimento significativo e invalidez 

permanente e requer vigilância e tratamento, razão pela qual não detém 

condições de praticar os atos da vida civil.Com a inicial, juntou 

documentos.Em decisão fundamentada, foi nomeada a genitora, Sra. 
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Tereza Polipenki Nascimento, como curadora provisória.Em audiência, o 

curatelado foi interrogado, bem como a curadora inquirida.Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação.É o relatório. Fundamento e 

decido.O pedido é procedente. Trata-se de pedido de curatela de pessoa 

acometida de sequelas decorrentes de retardo mental,o qual causa 

comprometimento significativo e invalidez permanente (CID 8403 

F70).Nesse contexto, a documentação colacionada aos autos demonstra 

que a parte requerida realmente necessita ser curatelada, vez que a 

doença que o acomete o impede de exercer os atos regulares da vida 

civil. O laudo médico incluso concluiu que o requerido, Sr. Valdinei 

“necessita de tratamento especial, frequenta regularmente a APAE, faz 

uso constante de medicação específica (fenobarbitral e prometazina) e 

apresenta alteração no eletroencefalograma (moderada atividade irritativa 

cerebral em região parietosagital bilateral). Em virtude do seu quadro 

clínico, conclui-se que o paciente não apresenta total capacidade de 

entendimento e autodeterminação para a prática dos atos da vida civil” 

(ref. laudo médico).Por sua vez, a curadora provisória comprovou o grau 

de parentesco com o requerido e se mostrou como pessoa apta a exercer 

a curatela.Não restando dúvidas acerca do prejuízo de capacidade do 

requerido, o acolhimento do pedido é medida de rigor, para assegurar-lhe 

adequada proteção e preservação de seus direitos, ressaltando-se que 

repercute tão somente nos atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em 

face de Valdinei Antônio Polipenko Nascimento e o DECLARO pessoa com 

deficiência de natureza mental, em caráter permanente nos termos do 

artigo 2º da Lei 13.146/15. Por conseguinte, na forma do ordenamento 

jurídico, nomeio-lhe curadora definitva a requerente Tereza Polipenko 

Nascimento para todos os fins de direito. Nos termos do artigo 755, § 3°, 

do Código de Processo Civil, inscreva-se a presente sentença no Registro 

Civil, valendo como edital, publicando-se pela Imprensa Oficial, por três 

vezes, com intervalos de dez dias.Lavre-se o termo de compromisso de 

curatela definitivo.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 06 de agosto 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, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 30 de novembro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54873 Nr: 1031-45.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILHAM PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

declaro por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado WILHAM 

PEREIRA LIMA, já qualificado nos autos, bem como todos os efeitos dela 

decorrentes.Considerando a natureza e complexidade dos atos praticados 

pelo Defensor Dativo (resposta à acusação e acompanhamento em 

audiência), reduzo os honorários advocatícios anteriormente fixados, para 

05 URH, pois se encontram razoáveis e em conformidade com a tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil.Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de 

créditos em favor do Defensor Dativo, qual seja Dr. Arlon de Souza Porto, 

com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (05 

URH), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Transitando em 

julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, comunicações e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 30 de novembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26224 Nr: 934-26.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº 26224.

Processo nº 934-26.2006.811.0111.

Classe-Assunto: Ação Penal

Autor: Ministério Público

 Acusado: Danilo da Silva Gonçalves

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de fl. 212, REVOGO a nomeação feita ao 

Dr. Arlon de Souza Porto e NOMEIO como defensora dativa do acusado 

Danilo da Silva Gonçalves, a advogada Andréia Ferdinando Varea que 

deverá ser intimada nos termos da decisão de fl.207.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 30 de novembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68075 Nr: 1642-90.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAWANDA FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 1642-90.2017.811.0111 (Código 68075)

Classe – Assunto: Exoneração de Alimentos

 Exequente: José Ferreira da Silva

Executada: Lawanda de Freitas da Silva

Vistos.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por JOSÉ 

FERREIRA DA SILVA, em face de LAWANDA DE FREITAS DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, em audiência de conciliação, as partes 

formalizaram acordo sobre o objeto da lide, conforme ref.31.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo em audiência de 

conciliação entre as partes, as quais estabelecem compromissos sobre o 

objeto posto em litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas pelo exequente, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do 

§3º do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56647 Nr: 545-26.2015.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Aparecido Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOI COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA - ME, SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A
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 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): IGOR NEVES 

DE CARVALHO - OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B, para que efetue o preparo da Carta Precatória à Comarca 

de Campo Novo dos Parecis/MT para cumprimento do Mandado de 

intimação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70135 Nr: 2792-09.2017.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->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: VALDINEI ANTONIO POLIPENKO NASCIMENTO, TEREZA 

POLIPENKO NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDINEI ANTONIO POLIPENKO 

NASCIMENTO, Cpf: 11505600960, Rg: 2716807-7, Filiação: Tereza 

Polipenko Machado e Delmo Antonio Nascimento, data de nascimento: 

05/10/1999, brasileiro(a), natural de Matupá-MT, atualmente em local 

incerto e não sabido TEREZA POLIPENKO NASCIMENTO, Cpf: 

82423202172, Rg: 2191353-6, Filiação: Estefania Pavelski Polipenko e 

Antonio de Oliveira Polipenko, data de nascimento: 01/07/1970, 

brasileiro(a), natural de Campo Mourão-MT, casado(a), do lar, Telefone 66 

99620-3691 e atualmente em local incerto e não sabido atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 2792-09.2017.811.0111 (Código 70135)Classe – 

Assunto:CuratelaRequerente: Tereza Polipenko NascimentoRequerido: 

Valdinei Antônio Polipenko NascimentoVistos.Trata-se de Ação de 

Curatela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

face do curatelado Valdinei Antônio Polipenko Nascimento, qualificado nos 

autos.Aduz a exordial que o curatelado possui retardo mental classificado 

no CID 8403 F70, o qual causa o comprometimento significativo e invalidez 

permanente e requer vigilância e tratamento, razão pela qual não detém 

condições de praticar os atos da vida civil.Com a inicial, juntou 

documentos.Em decisão fundamentada, foi nomeada a genitora, Sra. 

Tereza Polipenki Nascimento, como curadora provisória.Em audiência, o 

curatelado foi interrogado, bem como a curadora inquirida.Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação.É o relatório. Fundamento e 

decido.O pedido é procedente. Trata-se de pedido de curatela de pessoa 

acometida de sequelas decorrentes de retardo mental,o qual causa 

comprometimento significativo e invalidez permanente (CID 8403 

F70).Nesse contexto, a documentação colacionada aos autos demonstra 

que a parte requerida realmente necessita ser curatelada, vez que a 

doença que o acomete o impede de exercer os atos regulares da vida 

civil. O laudo médico incluso concluiu que o requerido, Sr. Valdinei 

“necessita de tratamento especial, frequenta regularmente a APAE, faz 

uso constante de medicação específica (fenobarbitral e prometazina) e 

apresenta alteração no eletroencefalograma (moderada atividade irritativa 

cerebral em região parietosagital bilateral). Em virtude do seu quadro 

clínico, conclui-se que o paciente não apresenta total capacidade de 

entendimento e autodeterminação para a prática dos atos da vida civil” 

(ref. laudo médico).Por sua vez, a curadora provisória comprovou o grau 

de parentesco com o requerido e se mostrou como pessoa apta a exercer 

a curatela.Não restando dúvidas acerca do prejuízo de capacidade do 

requerido, o acolhimento do pedido é medida de rigor, para assegurar-lhe 

adequada proteção e preservação de seus direitos, ressaltando-se que 

repercute tão somente nos atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em 

face de Valdinei Antônio Polipenko Nascimento e o DECLARO pessoa com 

deficiência de natureza mental, em caráter permanente nos termos do 

artigo 2º da Lei 13.146/15. Por conseguinte, na forma do ordenamento 

jurídico, nomeio-lhe curadora definitva a requerente Tereza Polipenko 

Nascimento para todos os fins de direito. Nos termos do artigo 755, § 3°, 

do Código de Processo Civil, inscreva-se a presente sentença no Registro 

Civil, valendo como edital, publicando-se pela Imprensa Oficial, por três 

vezes, com intervalos de dez dias.Lavre-se o termo de compromisso de 

curatela definitivo.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 06 de agosto 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, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 31 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79342 Nr: 3667-42.2018.811.0111

 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: LETICIA DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

requerente, e o faço para AUTORIZAR o traslado dos restos mortais de 

Ronaldo Adriano Machado, atualmente sepultado no distrito de Castelo dos 

Sonhos, Estado do Pará, para sepultamento no cemitério municipal de 

Matupá/MT.Acrescente-se que a exumação deverá ser realizada com 

observância de todas as exigências sanitárias que seu ato reclama e das 

orientações dos responsáveis da entidade que administra o cemitério onde 

atualmente o falecido se encontra.Sem custas judicias. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 30 de novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76800 Nr: 2397-80.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Silva Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2397-80.2018.811.0111 (Código 53673)

Classe – Assunto: Buscar e Apreensão – Alienação Fiduciária

 Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: Fabio da Silva Dutra

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Fabio da 

Silva Dutra, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, em simples petição, a parte requerente 

informou que o requerido efetuou o pagamento do débito em aberto de 

forma administrativa, pugnando, assim, pela desistência da presente ação 

(ref.12).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.
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Revogo eventuais constrições, promovendo-se a exclusão da restrição 

sobre o veículo encontrado em nome da requerida.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de novembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 1481-32.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jumar Lupe Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia dos Santos Oliveira - 

OAB:23349/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde já, julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas, eis o 

que dispõe o art. 460 da CNGC/MT . Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000454-94.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RENOVADORA DE PNEUS MEDIO NORTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Vistos etc. Altere-se a classe processual para cumprimento de 

sentença. Proceda com a expedição de alvará judicial do valor 

incontroverso, conforme requerido pela parte exequente, devendo o valor 

ser transferido para a(s) seguinte(s) conta(s) bancária(s): Conta corrente 

n. 36968-3, da agência 3325-1, do Banco do Brasil, cuja titularidade é da 

patrona MARILLIAN VITÓRIA ALVES DE FARIA, inscrita no CPF n. 

024.940.641-12. Destaco que há nos autos procuração com poderes 

específicos para que o patrono da parte autora proceda com o 

levantamento de valores, conforme se vê no ID 9684286. Intime-se o 

executado para que efetue o pagamento do valor residual, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, em havendo comprovação do pagamento, expeça-se 

alvará judicial ao exequente, desde que o patrono desse possua 

procuração nos autos lhe concedendo poder específico para tal 

atribuição. Expedido o alvará, conclusos para prolação de sentença de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. SABRINA ANDRADE 

GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-14.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MACIEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000524-14.2017.8.11.0030. REQUERENTE: MARCILENE MACIEL DE 

ALMEIDA REQUERIDO: K. M. COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES 

LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA REVELIA A Reclamada, embora devidamente citada (Id 

10711261), deixou de comparecer na audiência de conciliação (Id 

11860050), e tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela 

qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. 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. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado preconizado no artigo 371 do CPC/15, motivo pelo 

qual não houve designação de audiência de instrução nestes autos, pois 

as provas dos autos são suficientes para o deslinde da questão. Passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do mesmo diploma 

legal. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, em razão dos artigos 2º e 

3º do aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL A Autora irresigna-se em 

relação ao modo de abordagem e tratamento destinado em si, após 

pagamento das compras realizadas, ainda no interior da loja quando parou 

para olhar outra peça de roupa, sendo nesse momento abordada por uma 

funcionária da reclamada, a qual acusou a reclamante na frente de outros 

consumidores que ali estavam de ter furtado peças de roupas, lhe pedindo 

para abrir a bolsa. Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

cabe à parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pela autora, 

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 nº 9.099/95 que: 

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Pois 

bem. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a 

junção de três elementos: Ato ilícito, dano moral e nexo de causalidade 

entre ambos. Analisando os autos, vê-se que, inobstante a inversão do 

ônus da prova, a Ré não logrou êxito em demonstrar fatos incontroversos 

que pudessem desconstituir, modificar ou extinguir os direitos da Autora, 

bastando-se em negar a abordagem brusca ou mesmo os danos de ordem 

moral. Enfim. Nesse contexto, OPINO por reconhecer o ato ilícito 

perpetrado pela Ré, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do C.C., uma 

vez que restou incontroverso nos autos que houve a extrapolação do 

exercício regular do direito. Ora, a funcionária deveria agir com cautela ao 

exercer a vigilância no local, principalmente ao não expor os 

consumidores à risco, ou a situações constrangedoras, situação que fere 

a política nacional das relações de consumo, preconizada no artigo 4º do 

CDC, em especial o respeito à segurança e à dignidade do consumidor. 

Assim, o ato praticado pela funcionaria da Ré em abordar, indagar à abrir 

a bolsa e acusar de eventuais produtos furtados, é um comportamento 

que demonstra uma falha na prestação do serviço, e representa o nexo 

causal em relação ao dano propriamente dito. Vê-se que o boletim de 

ocorrência de nº 2017.242712 (Id 10416693), narra os mesmos fatos aqui 

elucidados, classificando-os como “constrangimento ilegal”. Ademais, as 

informações ali contidas são de responsabilidade do comunicante, ora 

Autora, ao passo que eventual impropriedade do ali descrito, deveria ter 

sido demonstrado de maneira inequívoca pela Ré, o que não se viu no 

caso em tela. Em casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência 

majoritária: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DROGARIA – CLIENTE 

INDEVIDAMENTE SUSPEITA DE PRATICAR FURTO – ATO LESIVO – DANO 

MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – APELO CONHECIDO E 
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PARCIALMENTE PROVIDO – DANO MORAL ARBITRADO EM 10 (DEZ) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 

(GONÇALVES, Leonardo de Mello. Recurso inominado n. 

1017493-14.2015.8.26.0562. J. em 19 Ago. 2016. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 03 Fev. 2018. RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. 

CONSTRANGIMENTO SOFRIDO NA SAÍDA DE SHOPPING CENTER. 

EXCESSO PRATICADO PELOS SEGURANÇAS DOS RÉUS. ABORDAGEM 

INDEVIDA E ABUSIVA. DANOS OCORRENTES. OFENSA A DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRELIMINARES 

REJEITADAS. - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. (DA SILVA, Lusmary Fatima 

Turelly. Recurso Cível n. 71006026389. J. em 28 Jul. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 12 Ago. 2017.) Assim, tem-se que a 

responsabilidade da Ré é objetiva pelos danos que causar ao mercado de 

consumo, independente da existência ou não de culpa, na forma dos arts. 

12, 14 e 22 do CDC, ao passo que basta a existência de nexo de 

causalidade entre a conduta da Ré e o dano causado, o que restou 

sobejamente comprovado no caso, com o comportamento inadequado em 

relação aos fatos, e com o tratamento desidioso em relação ao 

consumidor. Dessa feita, para que a Ré pudesse se desonerar da 

obrigação de indenizar, deveria provar, 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), o que não ocorreu no caso em tela. Nesse 

sentido, OPINO por reconhecer o dano moral na modalidade in re ipsa, por 

entender que a Ré deveria ter se acautelado no lidar com o consumidor e 

com a ocorrência em seu estabelecimento. Esse comportamento constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa pelos danos morais. 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. 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 novo atentado. Valor esse que entendo razoável na 

proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, decreto a 

REVELIA da parte reclamada e 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 CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais a Autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), 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 custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza 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.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30927 Nr: 44-89.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilar Antonio Formighiéri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11231-A

 Vistos.

I - Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9788 Nr: 232-87.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, 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 (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10074 Nr: 517-80.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicencia Gonçalves Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, GISELIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais e 

honorários advocatícios, eis que DEFIRO o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10071 Nr: 514-28.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Percilio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - 

OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, 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 (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10104 Nr: 547-18.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

II. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

III. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1858 Nr: 61-48.2001.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glória de Jesus Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildete Ribeiro de Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Cristina da Silva - 

OAB:8156, Teresinha Aparecida Braga Menezes - OAB:MT 6972

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e art. 485, IV, do 

CPC.Deixo de condenar em custas processuais, conforme art. 54 da Lei 

nº 9.099/95.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65728 Nr: 1528-22.2014.811.0091

 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: Francisco Martins, Luci Leal Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vettorello Empreendimentos Imobiliários Ltda - 

ME, Reinoldo Frederico Noetzold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Hugo Leon 

Silveira, n° OAB: 16671-A/OAB/MT, para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62057 Nr: 211-23.2013.811.0091

 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 Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlider Materiais para Construção LTDA 

ME, José Mario Martins Bortolette, Maria Luiza de Oliveira Bortolette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62057 – Autos n. 211-23.2013.811.0091

Decisão

Vistos, etc.

Diante do pedido de penhora de bem imóvel e a juntada da matrícula do 

respectivo bem, proceda-se a penhora e avaliação mediante termo nos 

autos (art. 845, do CPC).

Uma vez que se trata de imóvel urbano deposite-se em poder do 

exequente (art. 840, § 1º, do CPC).

 Na sequência, intime-se a parte executada, por seu advogado e, se não 

houver advogado constituído nos autos, o executado será intimado 

pessoalmente, de preferência por via postal (art. 841, do CPC).

 Recaindo a constrição sobre imóveis ou direitos reais sobre imóvel, e 

sendo casado o executado, faça-se a intimação da penhora também ao 

cônjuge do executado (art. 842).

Após, o exequente deverá promover, as suas expensas, a averbação da 

penhora realizada, no Cartório de Registro de Imóveis, a fim de dar 

conhecimento a terceiras pessoas do ônus existente sobre o imóvel (art. 

844, do CPC).

Por fim, realizadas a penhora e a avaliação, não havendo oposição do 

executado, diga o exequente quanto existência de interesse na 

adjudicação do bem oferecendo preço não inferior ao da avaliação (art. 

876, do CPC), intimando-se o executado para manifestação.

Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação 

por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público 

credenciado perante o órgão judiciário (art. 880, do CPC).

Expeça-se o respectivo mandado de intimação da penhora e avaliação.

Expeça-se carta precatória, se necessário.

Intime-se a exequente para providenciar a averbação junto ao CRI, bem 

como para atualizar o débito, mediante planilha discriminada de débitos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79071 Nr: 1866-54.2018.811.0091

 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: Edna Zorzi da Silva, Yasmim Ribeiro Zorzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Zorzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE MOREIRA 

LOURENÇO - OAB:90103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79071 - Autos n. 1866-54.2018.811.0091.

 Vistos etc.

Uma vez que tramita nesta comarca a ação de inventário Autos nº 

1841-41.2018.811.0091, Cód. 79037 relativa aos bens deixados pelo de 

cujus mencionado nestes autos, tenho que as questões pertinentes a 

prestação de contas quanto ao patrimônio devam ser objeto de 

questionamento no bojo da ação de inventário, por economia processual.

Assim, sendo certo que cabe ao inventariante prestar contas acerca do 

patrimônio do de cujus, ao passo que compete aos demais herdeiros, 

curadores e Fazendas Públicas impugnarem as primeiras e últimas 

declarações, a propositura deste feito mostra-se inadequada 

(interesse-adequação).

Dessa forma, em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9º, do 

CPC) intime-se o autor para dizer no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da 

impossibilidade absoluta de requerer a prestação de contas no bojo da 

ação de inventário, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito.

Decorrido o prazo e no silêncio da parte tornem conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 63659 Nr: 1528-90.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberi Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63659 - Autos n. 1528-90.2012.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Defiro conforme requerido às fls. 38.

Assim, proceda-se as buscas de bens passiveis de penhora junto ao 

sistema RENAJUD. Após, intime-se a parte requerente para manifestar-se 

sobre a diligência no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorridos os prazos sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30601 Nr: 304-98.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moires Luis Witt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Inácio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARELLA - 

OAB:20342/O, Felipe Augusto Prediger Witt - OAB:25342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 30601 - Autos n. 304-98.2004.811.0091 Decisão Vistos etc. Uma 

vez que não há interesse na adjudicação do bem, determino sua alienação 

em leilão judicial eletrônico ou presencial. Os leiloeiros restarão 

compromissados quando da sua intimação deste despacho. ARBITRO a 

comissão dos Leiloeiros em 6% (seis por cento) do valor do lanço 

vencedor (artigo 880, § 1º, do CPC). O leilão será realizado no átrio do 

fórum em data a ser agendada pelos leiloeiros, que deverão cientificar por 

escrito a gestora judicial, no prazo de 15 (quinze) dias antes do leilão, de 

modo a ser cumprido o disposto no artigo 887 e 889 do CPC. O 

coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula, etc.) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia do edital. Caso frustrada a intimação postal, deverão ser 

intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória. O leilão será somente 

eletrônico. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o 

leilão será presencial (art. 882, CPC). Todas as pessoas físicas capazes e 

jurídicas legalmente constituídas poderão oferecer lance, devendo os 

Leiloeiros observar as restrições do art. 890 do CPC. O lance mínimo será 

de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (art. 891 do CPC). O 

pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito bancário em até 24 (vinte 

e quatro) horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, será 

perdida a caução em favor do exequente (art. 897, CPC), como 

indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito. Serão 

admitidas propostas de parcelamento da arrematação, nos termos do art. 

895 do CPC. O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas 

de pagamento parcelado (art. 895, § 7º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. 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.: 72849 Nr: 500-14.2017.811.0091

 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 Aparecida de Oliveira Trofino

 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:

 Código 72849 - Autos n. 500-14.2017.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária - Aposentadoria Rural por Idade com 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA TROFINO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Com efeito, resta nos 

autos tão somente a prova testemunhal produzida em juízo, no entanto, 

como dito alhures, há entendimento sumulado no sentido de que sozinha a 

prova testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola para 

fins de concessão do benefício previdenciário. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO exordial. 

Isento do pagamento de custas e honorários por ser beneficiário da justiça 

gratuita. 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, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 29 de novembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41165 Nr: 904-75.2011.811.0091

 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: Keles de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41165 - Autos n. 904-75.2011.811.0091

Decisão

Vistos etc.

Verifico que a perícia médica já foi realizada, bem como o respectivo laudo 

foi acostado aos autos às fls. 28.

Assim, entendo como dispensável nova realização de nova perícia 

médica, pois a renovação do ato prejudica a celeridade processual, motivo 

pelo qual indefiro o pedido de novo agendamento de perícia.

Outrossim, revogo as disposições relativas a perícia médica no despacho 

de fls. 57/58.

Dessa forma, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir 

justificando a necessidade e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62243 Nr: 399-16.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Felix de Lima

 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:

 Código 62243 – Autos 399-16.2013.811.0091

 DECISÃO

Vistos etc.

Em que pese o pedido do causídico (fl. 144) não houve indicação do valor 

exato a ser destacado, limitando-se a fazer menção ao contrato de 

honorários advocatícios, onde consta percentual sobre o valor auferido 

pela parte.

 Ocorre que não é atribuição do deste juízo elaborar os cálculos em 

substituição aos demais atores processuais.

 Desta forma, indiquem, parte e o causídico, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pormenorizadamente, os valores respectivos, decorrentes dos honorários 

advocatícios contratuais, sob pena, no caso de inércia, de pagamento 

integral à parte.

Anote-se, ainda, que consoante art. 38 do Código de Ética, o valor dos 

honorários advocatícios, somados os contratuais e os sucumbenciais, não 

pode ser superior ao que a parte irá receber em razão do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem discriminação dos valores 

decorrentes do honorários contratuais, expeça-se Requisição de Pequeno 

Valor – RPV conforme cada caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o levantamento dos valores, em nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos.

Nova Monte Verde/MT, 29 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66881 Nr: 340-57.2015.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Martins

 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 66881 - Autos n. 340-57.2015.811.0091 Vistos etc. A parte 

executada deixou de impugnar a execução e apresentou concordância 

com os cálculos apresentados pelo exequente (fl. 96-v). Desta forma, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 90/91, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos legais. Intimem-se as partes acerca 

da presente decisão. Por outro lado, indefiro o pedido de destacamento de 

honorários contratuais, já que, consoante art. 38 do Código de Ética, o 

valor dos honorários advocatícios, somados os contratuais e os 

sucumbenciais, não pode ser superior ao que a parte irá receber em 

razão do processo. Assim, intime-se o advogado e o autor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, adequarem a proporção dos honorários, sob pena de 

expedição de ofício Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. No silêncio 

do advogado, oficie-se à OAB acerca da distribuição desproporcional dos 

valores percebidos pelo advogado em relação ao cliente. 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 à fl. 90/91. 

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, quanto aos honorários 

sucumbenciais, e outro em nome da parte autora, quanto ao restante. 

Devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. Nova Monte Verde/MT, 29 de 

novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70565 Nr: 890-18.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. de Lima Santos Comércio EPP, Francisca 

Rodrigues de Lima Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Código 70565 - Autos n. 890-18.2016.811.0091

Decisão

Vistos, etc.

Considerando o teor do Oficio circular n° 118-2018-NUGEP-VQS, que 

informa acerca do julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, cujo teor 

se vincula aos Temas 566 a 571/STJ, passo a examinar a aplicabilidade 

das teses fixadas por ocasião do julgamento ao presente feito.

No caso dos autos, verifico que restaram infrutíferas as tentativas de 

localização do devedor, motivo pelo qual, nos termos do Item 4.1 do Oficio 

circular n° 118-2018-NUGEP-VQS , DECLARO SUSPENSA A EXECUÇÃO 

pelo prazo de 1 (um ano), cujo início automático se deu na data da ciência 

da Fazenda Pública acerca da citação infrutífera (31/07/2018) – fls. 18-v.

Com efeito, nos termos do Item 4.2, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO 

PROCESSO, sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° 

da Lei n. 6.830/80 – LEF, por igual prazo.

Anote-se que, ao termino do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável. Por fim, findo o prazo de 

1 (um) ano de suspensão determino a intimação da Fazenda Pública para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de novembro de 2018..

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60865 Nr: 698-27.2012.811.0091

 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: CTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420, Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60865 – Autos n. 698-27.2012.811.0091

Decisão

Vistos etc.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público (fls. 82).
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Em razão do falecimento do inventariante anteriormente nomeado, cuja 

certidão de óbito foi juntada às fls. 81, nomeio como inventariante YGOR 

NOSSOL DA SILVA.

 Intime-se o inventariante ora nomeado para, querendo, complementar ou 

ratificar as primeiras declarações prestadas.

Outrossim, considerando a inexistência de núcleo da Defensoria Pública 

Estadual atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Edson Campos de 

Azevedo - OAB n. 37.420/GO, para atuar como curador especial de 

YAGO NOSSOL DA SILVA, nos termos do art. 72, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para, requerer o que for de 

direito, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, conforme dispõe 

o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

No mais, cumpra-se conforme determinado às fls. 82.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33823 Nr: 1187-74.2006.811.0091

 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: Adelia da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa-MD. 

Procurador Federal - OAB:OAB 5416

 Código 33823 – Autos n. 1187-74.2006.811.0091 Sentença Vistos etc. O 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS interpôs embargos à 

execução/exceção de pré-executividade contra ADELIA DA SILVA 

MORAES alegando, em suma, excesso no cálculo apresentado pelo 

credor. Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTES os embargos interpostos, e ACOLHO, como cálculo apto à 

execução, aquele indicado pelo exequente às fls. 262/264. Desta forma, 

desfeito o litígio, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às 

fls. 262/264, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais. Dada a 

incompatibilidade com o desejo de recorrer certifique-se desde já o 

trânsito em julgado. Por fim, expeça-se Requisição de Pequeno Valor-RPV, 

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. 262/264, diligenciando junto ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido. Ressalto, ainda, a 

desnecessidade de atualização do cálculo, 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 decorrente da desvalorização monetária. Expedida a RPV, 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, proceda a Senhora Gestora com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados. Atente-se a Secretaria quanto a renúncia do crédito 

excedente a 60 (sessenta) salários mínimos (fls. 225). Após, devidamente 

cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 6 de 

novembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62293 Nr: 450-27.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Lourenço

 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:

 Código 62293 - Autos n. 450-27.2013.811.0091

Sentença

Trata-se de cumprimento de sentença movido por OSVALDO LOURENÇO 

em face INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O executado, por sua vez, apresentou manifestação concordando com os 

cálculos apresentados pela exequente (fls. 110).

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida pelo exequente em face 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e HOMOLOGO os cálculos 

de fls. 105/106, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, em razão da previsão contida no art. 85, §7º, CPC , 

condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais devidos ao advogado do autor, arbitrados em 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

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. 107

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, 29 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60538 Nr: 371-82.2012.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Janjacomo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60538 – Autos n. 371-82.2012.811.0091

Vistos, etc.

Proceda a Secretaria com a alteração da classe processual para 

cumprimento de sentença.

Intime-se a exequente para se manifestar quanto a petição de fls. 135/151, 

no prazo de 30 dias.

Havendo discordância dos valores apresentados, encaminhem-se os 

autos à contadora judicial, para que apresente cálculos, tal como previsto 

na Lei nº 11.960/2009 e no Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 

134, bem como pelo determinado na sentença de fls. 84/92.

Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos, 

no prazo de 15 dias.

Em caso de concordância, voltem os autos conclusos para homologação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68452 Nr: 1357-31.2015.811.0091

 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): Juvenil Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11470

 Código 68452 - Autos n. 1357-31.2015.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 10 dias, as provas que pretendem 

produzir, indicando a necessidade e pertinência. Caso requeiram 

produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo comum de 10 (dez) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29892 Nr: 257-08.2006.811.0107

 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: Agropecúaria Tocantins Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.R. Empreendimentos Imobiliários Limitada-ME, 

Alexandre Elemer Kenez, Otto Wilhelm Hupfeld, FERNANDO CELSO DE 

AQUINO CHAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aléxandro Adriano Lisandor de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 6.675-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CELSO DE AQUINO 

CHAD - OAB:53.318/SP, ISRAEL REJTMAN - OAB:129244, sonia 

conceição Lopes - OAB:92.154

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a intimação do administrador judicial para que se manifestem 

quanto ao pedido do assistente litisconsorcial constante nas fls. 479/480, 

tudo conforme decisão de fls 623 abaixo transcrita: "Vistos em correição. 

Intime-se a(s) parte(s) para manifestar(em) quanto ao pedido do 

assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 120 do NCPC. Após, 

conclusos para apreciação do pedido. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55496 Nr: 660-59.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

Procedo a análise do feito conforme Ofício Circular n°. 340/2018-CSC-CGJ 

(Campanha Justiça pela Paz em Casa).

O denunciado na ref. 47, alega, preliminarmente, ausência de acervo 

probatório e atipicidade da conduta do denunciado.

O MPE se manifestou em sentido contrário (ref. 54).

A postulação da defesa, neste momento sumário, não merece guarida, 

posto que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, vez que, de forma concisa expõe o fato criminoso, suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol 

de testemunhas, o que afasta, também, a falta de pressuposto processual 

ou condição da ação.

Some-se a isso, o fato de existir indícios de materialidade e autoria, 

conforme decisão de ref. 4, na qual recebeu a denúncia.

Assim, rejeito a tese expendida pela defesa.

Em prosseguimento ao feito, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 

397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/05/2019, às 15h50min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

CIÊNCIA AO MPE.

Intime-se. CUMPRA-SE, servindo-se cópia desta decisão como 

mandado/ofício/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca.

Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74696 Nr: 732-49.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Renan Silva Araújo, Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do CPC, 

DEFIRO o pedido veiculado pela parte exequente, para o fim de autorizar a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO, CPF: 

581.594.361-49, até o valor indicado às fls. 59 (R$ 462,13), o que deverá 

ser efetivado por meio da penhora online, via BACEN JUD. Com a juntada 

aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações 

para Bloqueio de Valores, MANIFESTE-SE a parte exequente, em 10 (dez) 

dias.Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, 

que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.CUMPRA-SE, intimando-se as 

partes após o resultado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80112 Nr: 836-36.2018.811.0106

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGLCdJ, HNLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a petição inicial. Processe-se em 

segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), com gratuidade processual (art. 98, 

do NCPC).

 Cuida-se de Ação de Investigação de Paternidade, ajuizada por NATHAN 

GABRIELL LOPES CASTRO DE JESUS, representada por sua genitora, 

Hanna Nathany Lopes Castro, em desfavor de OSMY APARECIDO DE 
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JESUS.

A genitora alega na exordial que manteve um relacionamento com o 

requerido de 2014 a 2018, do qual adveio o nascimento do requerente 

18.06.2017.

 Contudo, após a separação o requerido e seus familiares começaram a 

questionar a paternidade da criança.

O requerido registrou a criança e tem pago pensão alimentícia.

Assim, o requerente pugna pela realização de exame de DNA para 

confirmação de seu parentesco com o requerido.

É o breve relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

I. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 07 DE FEVEREIRO DE 

2019, ÀS 14h00min (MT).

II. CITE-SE o requerido e INTIME-O da presente decisão, bem como para 

que compareçam à audiência de conciliação, acompanhado de 

representante legal. Em caso de desinteresse na realização do ato, 

deverão apresentar manifestação neste sentido, nos termos do artigo 334, 

§ 5º, do CPC;

III. Sendo infrutífera a conciliação fica a parte requerida intimada para que 

apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, caput, do CPC;

IV. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

V. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80023 Nr: 784-40.2018.811.0106

 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: NMGdS, JGPdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Alves Caixeta - 

OAB:MT 20.632/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão – Determinação.

Autos oriundos da Comarca de Campinápolis/MT.

Cuida-se de Ação de Alimentos Gravídicos c/c Alimentos Provisórias, 

formulado por Nayara Maria Gomes de Souza, representando Juvencio 

Gonçalo Pereira de Souza Neto, em face de Siderley Alexandre da Silva.

Verifico que às fls. 75/77 foram fixados os alimentos provisórios em favor 

de Juvencio Gonçalo Pereira de Souza Neto na proporção de 30% do 

salário mínimo vigente, e determinada a intimação da autora para se 

manifestar acerca da regulamentação de visita solicitada pela parte 

requerida às fls. 33 desses autos.

Contudo, a requerente foi devidamente intimada às fls. 81/82 e deixou de 

se manifestar, conforme certidão de fl. 86.

Em seguida, o Ministério Público solicitou a remessa do processo a esta 

Comarca, tendo em vista que a criança passou a residir neste município 

(fl.87/87-verso).

O juízo da Comarca de Campinápolis/MT declinou a competência 

(fl.88/88-verso).

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

 Fundamento.

 Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a petição inicial. Processe-se em 

segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), com gratuidade processual (art. 98, 

do NCPC).

 Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:

I. Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto à regulamentação 

de visitas, conforme determinado às fls. 75/77, bem como em termos de 

prosseguimento do feito.

II. Após, abra-se vista ao Ministério Público.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80097 Nr: 827-74.2018.811.0106

 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: PMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a petição inicial. Processe-se em 

segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), com gratuidade processual (art. 98, 

do NCPC).

 Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL ajuizada por PATRÍCIA MARQUES DE SANTANA, em desfavor 

de JOANES MANOEL MIRANDA.

Aduz a inicial que requerente e requerido mantiveram relacionamento por 

cerca 15 (quinze) anos, convivendo maritalmente, sendo que constituíram 

patrimônio no valor aproximado de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil 

reais).

 Alega que tiveram 04 filhos: Iaiane Cristina Marques Miranda, Dione 

Marques Miranda, Izabelly Marques Miranda e Emanuelly Marques Miranda.

Aduz que se encontram sob os cuidados da requerente apenas as 

gêmeas: Izabelly Marques Miranda e Emanuelly Marques Miranda. Informou 

que na oportunidade deixa de solicitar alimentos provisórios em favor das 

filhas.

Pugna pelo reconhecimento e dissolução da união estável e divisão dos 

bens adquiridos.

É o breve relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

No que toca a relação de parentesco das crianças com as partes, esta 

ficou devidamente comprovada quanto às crianças: Izabelly Marques 

Miranda e Emanuelly Marques Mirand, conforme consta nos documentos 

pessoais (fls. 12/13).

Sendo assim, considerando que a requerente não solicitou na inicial os 

alimentos provisórios, DEIXO de fixá-los.

Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:

I. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 07 DE FEVEREIRO DE 

2019, ÀS 15h30min (MT).

CITE-SE o requerido e INTIME-O da presente decisão, bem como para que 

compareça à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverá apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Sendo infrutífera a conciliação fica a parte requerida intimada para que 

apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, caput, do CPC;

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público para, querendo, manifestar interesse 

na demanda.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80103 Nr: 831-14.2018.811.0106

 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: DWFdO, NAFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Sob este premissa, tem-se que a situação fática em análise diz respeito 

ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Neste 

sentido:Tudo isso decorre do princípio da proporcionalidade: a fixação dos 

alimentos deve atentar às necessidades de quem os reclama e às 

possibilidades do obrigado de prestá-los (CC, art. 1.694, § 1º). Havendo 

alteração nesse parâmetro, possível é, a qualquer tempo, revisar-se o 

valor da pensão alimentícia (CC, art. 1.699). Tais modificações, como 

provocam afronta ao que se passou a chamar de trinômio 

proporcionalidade/necessidade/possibilidade, autorizam a busca de nova 

equalização do valor dos alimentos. A exigência de obedecer a este 

verdadeiro dogma é que permite buscar a revisão (para mais ou para 

menos) ou a exoneração da obrigação alimentar. Portanto, o que autoriza 

a modificação do quantum é o surgimento de um fato novo que enseje 

desequilíbrio do encargo alimentar. No caso, os documentos que 

acompanham a inicial não são suficientes a demonstrar, em análise 

peremptória, alteração nos critérios mencionados e o preenchimento dos 

requisitos que permitem a concessão liminar da tutela pleiteada, sendo 

necessária maior dilação probatória, com o devido contraditório. Assim, 
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INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória veiculado na inicial.Em 

termos de prosseguimento do feito DETERMINO:I. DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 31 de JANEIRO DE 2019, às 16h00min (horário de 

Cuiabá – MT), devendo as partes comparecer acompanhadas de seu 

advogado;II. CITE-SE o requerido INTIMANDO-O da presente decisão, bem 

como para que compareça à audiência de conciliação. Em caso de 

desinteresse na realização do ato, deverá apresentar manifestação neste 

sentido, nos termos do artigo 334, § 5º, do CPC;III. Não comparecendo à 

audiência ou sendo infrutífera a conciliação, ficam os requeridos intimados 

para que apresentem resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, 

inciso I, do CPC.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67284 Nr: 1118-15.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Bilistki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - 

OAB:MT17.452-O

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu Danilo Bilistki a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias 

de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do CP. 

Considerando que a pena privativa de liberdade é inferior a um ano, o réu 

não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais lhes são 

favoráveis, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de 

serviço à comunidade ou a entidades públicas, conforme as condições a 

serem indicadas pelo Juízo das Execuções Penais, em razão do disposto 

no artigo 44, inciso III, do CP.A pena deverá ser cumprida inicialmente no 

regime aberto, por força do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP.Em razão da 

inexistência dos motivos autorizadores da decretação da prisão cautelar, 

bem como diante do regime fixado, o réu poderá apelar em liberdade.I-) 

EXTRAIA-SE guias de execução definitiva. II-) OFICIE-SE ao Tribunal 

Regional Eleitoral a fim de ser promovida a suspensão dos direitos 

políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor.IV-) OFICIE-SE ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação, bem como ao INFOSEG e à 

Polícia Judiciária Civil.V-) LANCE-SE o nome do réu no rol dos 

culpados.ISENTO o réu do pagamento das custas processuais, uma vez 

que demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica.Após, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64960 Nr: 1347-09.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR RADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte Requerente para, no prazo legal, 

manfiestar-se o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67081 Nr: 1008-16.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubelvani Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Tendo em vista que as partes não puderam comparecer por motivo 

justificado, REDESIGNO audiência para o dia 13 de março de 2019, às 

15h30min.

Expeça-se novo mandado de intimação, advertindo as partes que já fica 

deferida a condução coercitiva pelo não comparecimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67121 Nr: 1032-44.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Paes da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos.

Homologo a desistência da testemunha Diego Freire da Silva.

Declaro encerrada à instrução.

Abro o prazo de 10 dias para ambas as partes, para que informem o 

endereço da testemunha Tayene Samara Quadros Targanski, que 

supostamente estaria morando em Peixoto de Azevedo.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-20.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ULDA GOMES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-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 PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010041-20.2017.8.11.0095 REQUERENTE: ULDA GOMES CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Considerando o princípio da 

autonomia da vontade e a busca da pacificação social mediante 

conciliação dos litigantes, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” do vigente Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 

(ID n.º 9096021) em favor da advogada da parte credora, desde que a 

patrona possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Intime-se pessoalmente a parte credora acerca da liberação de 

valor em favor de sua advogada constituída nos autos, nos termos do item 

2.13.3.3 da CNGC/MT. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação das partes e 

patronos, conforme item 5.3.6, da CNGC/MT. Após o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se, nos termos do item 5.3.7, da CNGC. Cumpra-se. 

Paranaíta - MT, 05 de dezembro de 2017. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 69550 Nr: 1328-86.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Douglas da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO DENUNCIADO, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52076 Nr: 1487-34.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marilete Ferreira dos Santos, LFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Neves Torres Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:MT 19.871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informar nos autos bens passíveis de penhora em 

nome do devedor, sob pena de suspensão do processo pelo prazo de 01 

(um) ano, conforme dispõe o artigo 921, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12505 Nr: 521-52.2007.811.0022

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Daniel Urbano da Silva, 

Paulo Roberto Miolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA Sr. Nelson Dias de 

Morais, para que no prazo legal manifeste em relação a referida prova 

testemunhal arrolada aos autos, confome Cota Ministerial de fls. 866.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-55.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000012-55.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: CLARICE DE JESUS SOUZA Endereço: RUA 

SETE, S/N, INDEPENDENTE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., SN, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - 

CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos o número da conta 

bancária para levantamento dos valores depositados. PEDRA PRETA, 3 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118179 Nr: 525-56.2016.811.0028

 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: Marino Lidio Rondon

 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: Rafael Henrique Fortunato - 

Procurador Federal - OAB:0

 Intimar as partes do retorno dos autos e da juntada de referência 69

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117366 Nr: 322-94.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVC, LMCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO, RCdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora na pessoa do Dr. Luis Lauremberg 

Eubank de Arruda, para tomar ciencia dos termos da sentença de ref. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149287 Nr: 5-28.2018.811.0028

 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: Jessica Alves 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 para no prazo legal impugnar a contestação de ref.11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145094 Nr: 6270-80.2017.811.0028

 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: VM -MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407, Clarissa Lopes Dias - OAB:12.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122963 Nr: 1765-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de petição de 

ref.81

 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 requerente, para querendo, manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151974 Nr: 1050-67.2018.811.0028

 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: Neuzete Jesus Ribeiro de Moraes, JLRdA, RRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 30

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158784 Nr: 3666-15.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gonçalves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, JOELSON ELIAS DE 

ARRUDA - OAB:21577/O

 INTIMAR o advogado Joelson Edias de Arruda - nomeado para defender 

aos interesses do réu Edvaldo Gonçalves de Almeida, afim de apresentar 

nestes austos MEMORIAIS no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160438 Nr: 4328-76.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josuel Marcio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149425

DECISÃO

VISTOS,

Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. em desfavor de JOSUEL MARCIO 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: TOYOTA, 

Modelo: ETIOS HB X, CHASSI 9BRK19BT6E2033445, Placa: QBC 3127, 

Cor: Cinza, Ano/Modelo 2014/2014.

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.: 157715 Nr: 3257-39.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito , Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE - MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA CARVALHO FURTADO 

FIGUEIREDO ME , Vera Lucia Carvalho Furtado Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 157715

SENTENÇA

VISTOS,

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA ajuizou a presente Ação de Execução 

por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial em face de 

VERA LÚCIA CCARVALHO FURTADO FIGUEIREDO ME.

A autora manifesta-se pela desistência da ação, tendo em vista a 

renegociação do se debito objeto da presente demanda (ref.17).

É o relato do essencial.

Eis o relatório. Decido.

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Por esta razão, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148554 Nr: 8208-13.2017.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:148554

SENTENÇA
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Vistos

Trata-se Ação de Regulamentação de Guarda com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por DILVAN FRANCISCO DA SILVA em face DAYANE 

SANTOS FAGNESE..

Anteriormente a citação do requerido, o autor manifestou desistência da 

presente demanda.

Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, §4º do 

CPC/2015, verifica-se que o executado não foi citado até o momento, o 

que torna desnecessária a sua anuência.

Diante do exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação 

proposto pela parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários.

 P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017339-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAIL SERGIO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO WAIDEMAN ROMERO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE para informar novo endereço para 

citação da parte requerida diante da devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017336-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAIL SERGIO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASENAS - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS NACIONAIS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE para informar novo endereço para 

citação da parte requerida diante da devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA GRAZIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017995-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REZENIL MARCIA DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017998-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DOS SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 14:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014054-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA KELEN DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018149-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODILSON LEANDRO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 14:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014188-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBY APARECIDA APOITIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 15:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012718-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIL PEREIRA DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 15:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILSON DOS SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012733-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIA GONCALVES DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 15:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013406-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GRACIONEI MORAES MARTINS (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 15:50

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001388-28.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA REGINA VIOLA OAB - SP163205 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (REQUERIDO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono a intimação da parte autora por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de 

Justiça, para cumprimento da precatória supra, sendo cobrado o valor de 

R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, 

conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido 

valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - 

CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado 

recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de 

petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001376-14.2018.8.11.0059

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:

R N R DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001376-14.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: R N R DE SOUSA 

Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos 

e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001376-14.2018.8.11.0059

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:

R N R DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERONILSON SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000603-66.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): GERONILSON SANTOS OLIVEIRA RÉU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta por GERONILSON SANTOS OLIVEIRA em desfavor de 
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TELEFÔNICA BRASIL S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que 

sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Em sede de tutela antecipada, requer a sustação dos efeitos de 

negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao fim 

almeja indenização a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 

04/26). Às fls. 27/29, foi deferida a tutela antecipada e, na sequência, 

designada audiência de conciliação. Realizada a solenidade, restou 

infrutífera (fl. 74). Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que juntou os atos constitutivos da 

empresa e substabelecimento (fls. 55/71 e 35/54). Impugnação às fls. 

78/89. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de 

direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, 

por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise 

detida dos autos, observa-se que o pedido inicial NÃO merece prosperar, 

conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a parte autora foi 

negativada pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao 

Crédito – SERASA, em 13.03.2016, por um débito no valor de R$ 74,05 

(setenta e quatro reais e cinco centavos) – fl. 26. A parte requerida, por 

sua vez, comprovou, por meio das faturas de pagamento, as quais 

constam os dados pessoais do autor (fls. 40/54), a efetiva utilização do 

serviço, bem como a existência da relação jurídica entre a parte 

reclamante e a empresa requerida. Ademais, em nenhum momento a parte 

autora comprovou as tentativas de contato com a operadora, ora 

requerente, na intenção de resolver o débito discutido, conforme relatada 

na inicial, tão pouco demonstrou ter seus documentos furtados de forma 

que possibilitasse que outra pessoa usasse indevidamente o seu nome. 

Diante disso, restaram ausentes os elementos inerentes ao 

reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante 

de que efetivamente sofreu cobranças indevidas por parte da Requerida. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

REVOGO a liminar concedida às fls. 27/29. Condeno a parte autora em 

despesas, custas processuais e honorários de sucumbência, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, 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 (art. 98, §3º, do NCPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERONILSON SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000603-66.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): GERONILSON SANTOS OLIVEIRA RÉU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta por GERONILSON SANTOS OLIVEIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que 

sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Em sede de tutela antecipada, requer a sustação dos efeitos de 

negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao fim 

almeja indenização a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 

04/26). Às fls. 27/29, foi deferida a tutela antecipada e, na sequência, 

designada audiência de conciliação. Realizada a solenidade, restou 

infrutífera (fl. 74). Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que juntou os atos constitutivos da 

empresa e substabelecimento (fls. 55/71 e 35/54). Impugnação às fls. 

78/89. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 

Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de 

direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, 

por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise 

detida dos autos, observa-se que o pedido inicial NÃO merece prosperar, 

conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a parte autora foi 

negativada pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao 

Crédito – SERASA, em 13.03.2016, por um débito no valor de R$ 74,05 

(setenta e quatro reais e cinco centavos) – fl. 26. A parte requerida, por 

sua vez, comprovou, por meio das faturas de pagamento, as quais 

constam os dados pessoais do autor (fls. 40/54), a efetiva utilização do 

serviço, bem como a existência da relação jurídica entre a parte 

reclamante e a empresa requerida. Ademais, em nenhum momento a parte 

autora comprovou as tentativas de contato com a operadora, ora 

requerente, na intenção de resolver o débito discutido, conforme relatada 

na inicial, tão pouco demonstrou ter seus documentos furtados de forma 

que possibilitasse que outra pessoa usasse indevidamente o seu nome. 

Diante disso, restaram ausentes os elementos inerentes ao 

reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante 

de que efetivamente sofreu cobranças indevidas por parte da Requerida. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

REVOGO a liminar concedida às fls. 27/29. Condeno a parte autora em 

despesas, custas processuais e honorários de sucumbência, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, 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 (art. 98, §3º, do NCPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERONILSON SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000604-51.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): GERONILSON SANTOS OLIVEIRA RÉU: TELEFONICA DATA 

S.A. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta por GERONILSON SANTOS OLIVEIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que 

sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Em sede de tutela antecipada, requer a sustação dos efeitos de 

negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao fim 

almeja indenização a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 

04/25). Às fls. 26/28, foi deferida a tutela antecipada e, na sequência, 

designada audiência de conciliação. Realizada a solenidade, restou 

infrutífera (fl. 68). Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que juntou os atos constitutivos da 

empresa e substabelecimento (fls. 37/66 e 32/35). Impugnação às fls. 

72/81. Intimadas as partes para produzir provas, somente a requerida se 

manifestou (fls. 84/85). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. 

Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente 

de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, 

revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da 

análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial NÃO merece 

prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a parte 

autora foi negativada pela empresa requerida perante o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SERASA, em 13.03.2016, por um débito no valor de 

R$ 0,02 (dois centavos) – fl. 25. A parte requerida, por sua vez, 

comprovou, por meio das faturas de pagamento, as quais constam os 
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dados pessoais do autor (fls. 54/66), a efetiva utilização do serviço, bem 

como a existência da relação jurídica entre a parte reclamante e a 

empresa requerida. Ademais, em nenhum momento a parte autora 

comprovou as tentativas de contato com a operadora, ora requerente, na 

intenção de sanar o débito discutido, conforme relatada na inicial, tão 

pouco demonstrou ter seus documentos furtados de forma que 

possibilitasse que outra pessoa usasse indevidamente o seu nome. Diante 

disso, restaram ausentes os elementos inerentes ao reconhecimento da 

inexistência de relação jurídica entre as partes e à responsabilidade civil, 

ante a falta de comprovação pela parte reclamante de que efetivamente 

sofreu cobranças indevidas por parte da Requerida. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, REVOGO a liminar 

concedida às fls. 26/28. Condeno a parte autora em despesas, custas 

processuais e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, ficando as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado, 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 (art. 

98, §3º, do NCPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERONILSON SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000604-51.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): GERONILSON SANTOS OLIVEIRA RÉU: TELEFONICA DATA 

S.A. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta por GERONILSON SANTOS OLIVEIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que 

sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Em sede de tutela antecipada, requer a sustação dos efeitos de 

negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao fim 

almeja indenização a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 

04/25). Às fls. 26/28, foi deferida a tutela antecipada e, na sequência, 

designada audiência de conciliação. Realizada a solenidade, restou 

infrutífera (fl. 68). Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que juntou os atos constitutivos da 

empresa e substabelecimento (fls. 37/66 e 32/35). Impugnação às fls. 

72/81. Intimadas as partes para produzir provas, somente a requerida se 

manifestou (fls. 84/85). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. 

Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente 

de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, 

revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da 

análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial NÃO merece 

prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a parte 

autora foi negativada pela empresa requerida perante o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SERASA, em 13.03.2016, por um débito no valor de 

R$ 0,02 (dois centavos) – fl. 25. A parte requerida, por sua vez, 

comprovou, por meio das faturas de pagamento, as quais constam os 

dados pessoais do autor (fls. 54/66), a efetiva utilização do serviço, bem 

como a existência da relação jurídica entre a parte reclamante e a 

empresa requerida. Ademais, em nenhum momento a parte autora 

comprovou as tentativas de contato com a operadora, ora requerente, na 

intenção de sanar o débito discutido, conforme relatada na inicial, tão 

pouco demonstrou ter seus documentos furtados de forma que 

possibilitasse que outra pessoa usasse indevidamente o seu nome. Diante 

disso, restaram ausentes os elementos inerentes ao reconhecimento da 

inexistência de relação jurídica entre as partes e à responsabilidade civil, 

ante a falta de comprovação pela parte reclamante de que efetivamente 

sofreu cobranças indevidas por parte da Requerida. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, REVOGO a liminar 

concedida às fls. 26/28. Condeno a parte autora em despesas, custas 

processuais e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, ficando as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado, 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 (art. 

98, §3º, do NCPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001123-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. M. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001123-26.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): RENATO ALVES DA SILVA SEVALLO RÉU: ANA FLAVIA 

MARTINS SEVALLO Trata-se de ação de divórcio litigioso cumulado com 

partilha de bens, guarda, antecipação de tutela e julgamento parcial do 

mérito quanto a decretação do divórcio, proposta por RENATO ALVES DA 

SILVA SEVALLO em face de ANA FLÁVIA MARTINS SEVALLO SILVA, já 

qualificados nos autos. Aduziu em síntese a parte autora que contraiu 

matrimônio com a requerida em 03/10/2009, sendo que desde 23/02/2018 

estão separados de fato. Da união adveio a menor Isabella Sevallo Silva, 

nascida em 26/02/2011. Enfatizou que adquiriram uma casa 

conjuntamente, local em que o requerente reside até os dias atuais e que 

não sabe precisar o endereço atualizado da ré, sendo provável que esteja 

no Estado do Paraná. Desse modo, requereu seja deferida a medida liminar 

para permanência do autor na posse do bem adquirido na constância do 

matrimônio, livre de qualquer ônus. Pugnou, ainda, pelo julgamento parcial 

do mérito quanto a decretação do divórcio entre as partes. Juntou 

documentos de fls. 37/94. Determinada a emenda a inicial a fim de que 

comprovasse a real impossibilidade de arcar com as custas do processo 

(fl.95), o autor anexou cópia da CTPS e do demonstrativo de pagamento, 

além de cópia do documento pessoal (fls.96/100). Na petição de fl.107, 

pleiteou pela quebra de sigilo bancário da requerida, sob alegação de que 

“esta tinha valores das economias da família, ao qual o requerente não 

sabe dizer o total, uma vez que deixava aos cuidados da requerida os 

valores para pagar contas e guardar o restante”. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, verifica-se que, quanto ao 

pedido de decretação de divórcio, pugnou o autor pelo julgamento parcial 

do mérito, nos termos do artigo 356, do CPC. Contudo, razão não lhe 

assiste, uma vez que, com a entrada em vigor do novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, é possível proferir o julgamento antecipado 

parcial do mérito, quanto aos objetos incontroversos e que estiverem em 

condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 356 do CPC. 

Veja-se: “Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou 

mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se 

incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos 

do art. 355.” Todavia, no caso em tela, extrai-se que a requerida sequer 

foi citada dos termos da demanda, por conseguinte, a ação não está em 

condições de imediato julgamento, ainda que de forma parcial. Quanto ao 

pedido liminar de permanência do autor na posse do bem descrito na inicial 

(casa situada na Rua MN 3, nº 27, Morada Nova, cidade de Confresa- MT), 

tem-se que o art. 300 do CPC/2015 dispõe 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. 

Contudo, no caso em apreço, vislumbra-se que que não há risco da 

demora do resultado final do processo, especialmente pelo fato de o 

requerente já está na posse direta do bem e sequer há pedido da 

requerida reivindicando o imóvel ou cobrando de aluguéis. Sobre a quebra 

de sigilo bancário da requerida, sob argumentação de que possivelmente 

tinha economias do casal em sua conta bancária, verifica-se que é indene 

de dúvidas que a quebra de sigilo bancário exige tratamento rígido por 

parte do Poder Judiciário, somente se justificando, em face dos termos da 
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Constituição Federal e leis infraconstitucionais, se houver motivo 

relevante, comprovada necessidade ou evidente interesse público. In 

casu, a requerida sequer foi citada, ou seja, não se sabe ainda qual o teor 

da defesa que ela apresentará e qual a extensão da divergência que 

poderá opor ao que foi alegado e pedido pela parte autora. Nesse 

contexto, e em especial neste momento, não há porque deferir quebra de 

sigilo bancário da parte requerida, pois sequer se sabe se referida medida 

terá utilidade à normal instrução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de decretação do divórcio, de manutenção de posse do 

imóvel a ser partilhado sem qualquer ônus e de quebra de sigilo bancário. 

Em consulta ao INFOJUD, a requerida possui o mesmo endereço do 

requerente (Rua MN 3, nº 27, Morada Nova, Confresa), conforme extrato 

em anexo. Assim, a fim de esgotar os meios necessários para tentativa de 

localização da requerida, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 10 dias, anexar aos autos endereço da requerida, ficando, por 

enquanto, indeferido o pedido de citação editalícia. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. Diante da previsão legal contida no artigo 189, 

inciso II, do Novo CPC, processe-se em segredo de justiça. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO POSTO (RÉU)

DR IVALDO - MÉDICO (RÉU)

OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 

MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO Considerando a 

justificativa apresentada pelo advogado da parte autora, redesigno 

audiência de justificação para o dia 10 de Dezembro de 2018, às 12h30min 

(Horário Oficial de MT). Saem os presentes intimados.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21519 Nr: 1753-46.2011.811.0059

 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 Maria da Silva Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em que pese as derradeiras argumentações da parte autora (fls. 

123/124), o prévio requerimento administrativo indeferido é imprescindível 

para a posterior judicialização da matéria, consignando que não restou 

demonstrada eventual negativa do órgão previdenciário em relação ao 

protocolo do pedido.

Desse modo, fixo à parte autora o prazo de 10(dez) dias para juntada de 

tal comprovação, sob pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20169 Nr: 833-72.2011.811.0059

 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: Raimunda Ribeiro Braga

 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:

 DECISÃO

Em que pese as derradeiras argumentações da parte autora (fls. 58/61), o 

prévio requerimento administrativo indeferido é imprescindível para a 

posterior judicialização da matéria, consignando que não restou 

demonstrada eventual negativa do órgão previdenciário em relação ao 

protocolo do pedido.

Desse modo, fixo à parte autora o prazo de 10(dez) dias para juntada de 

tal comprovação, sob pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19455 Nr: 3105-73.2010.811.0059

 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: Francisca Santos Alves

 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:

 DECISÃO

Em que pese as argumentações da parte autora (fls. 114/115), o prévio 

requerimento administrativo indeferido é imprescindível para a posterior 

judicialização da matéria, consignando que não restou demonstrada 

eventual negativa do órgão previdenciário em relação ao protocolo do 

pedido.

Desse modo, fixo à parte autora o prazo de 10(dez) dias para juntada de 

tal comprovação, sob pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19446 Nr: 3096-14.2010.811.0059

 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: Maria de Lurdes Bezerra 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:

 DECISÃO

Considerando que o autor apresentou apenas o requerimento de 

agendamento para solicitação administrativa do benefício – fl. 139, CHAMO 

O FEITO À ORDEM, uma vez que diante da decisão do STF em sede do 

Recurso Extraordinário (RE) 631240, à qual foi atribuída repercussão geral 

e pronunciou ser imprescindível o prévio requerimento administrativo 

indeferido, para fim de posterior judicialização da matéria, fixo à parte 

autora o prazo de 10(dez) dias para juntada de tal comprovação, sob 

pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18956 Nr: 2779-16.2010.811.0059

 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: Manoel Felicida de 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:

 DECISÃO

Considerando que o autor apresentou apenas o agendamento para 

solicitação administrativa do benefício – fl. 97, CHAMO O FEITO À ORDEM, 

uma vez que diante da decisão do STF em sede do Recurso Extraordinário 

(RE) 631240, à qual foi atribuída repercussão geral e pronunciou ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 563 de 590



imprescindível o prévio requerimento administrativo indeferido, para fim de 

posterior judicialização da matéria, fixo à parte autora o prazo de 10(dez) 

dias para juntada de tal comprovação, sob pena de extinção do feito.

Com a vinda ou decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000760-39.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO GELINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO POSTO (RÉU)

DR IVALDO - MÉDICO (RÉU)

OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000760-39.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): INACIO GELINSKI RÉU: RODRIGO DO POSTO, DR IVALDO - 

MÉDICO, OSMAR DE TAL - POLICIAL APOSENTADO Considerando a 

justificativa apresentada pelo advogado da parte autora, redesigno 

audiência de justificação para o dia 10 de Dezembro de 2018, às 12h30min 

(Horário Oficial de MT). Saem os presentes intimados.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000313-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000313-51.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELIANE MARIA DA SILVA LEITE REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposto por ELIANE MARIA DA 

SILVA LEITE, objetivando o levantamento de um crédito gerado perante a 

empresa Yamaha Administradora de Consórcios LTDA, pelo óbito de 

Joaquim Gomes da Silva Neto. Alega a requerente que é genitora e única 

herdeira de Joaquim Gomes da Silva Neto, falecido em 24/01/2015 e, em 

virtude de o falecido ter firmado contrato de consórcio com a empresa 

Yamaha Administradora de Consórcios LTDA para aquisição de uma 

motocicleta, com seu óbito houve a quitação do contrato, bem como gerou 

um crédito para seus herdeiros, razão pela qual pleiteia o recebimento 

desses valores. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 07/18. 

Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da justiça gratuita e 

determinado seja oficiado a Yamaha para anexar aos autos o extrato dos 

valores pagos pelo falecido, bem como informar se houve eventual 

pagamento desses valores para herdeiros do “de cujus” (fl.19). Em 

seguida, o patrono da autora juntou ao feito o extrato do consorciado, 

conforme fls.29/32. Após, em resposta ao determinado nos autos, a 

Yamaha Consórcio informou que se encontra disponível a quantia de R$ 

18.741,81 (dezoito mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e um 

centavos), referente a cota 007.05 do grupo 5882, em nome de Joaquim 

Gomes da Silva Neto, saldo concernente ao crédito de contemplação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido 

de Alvará Judicial aduzido por ELIANE MARIA DA SILVA LEITE, objetivando 

o levantamento do valor referente ao saldo da contemplação do falecido 

Joaquim Gomes da Silva Neto, no consórcio firmado junta a Yamaha 

Administradora de Consórcio LTDA. Segundo o artigo 1.845, do Código 

Civil, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o 

cônjuge. Conforme se extrai da certidão de óbito de fl. 13, o falecido não 

deixou filhos, por conseguinte, na ausência de descendentes, eventual 

herança irá para os ascendentes, no caso dos autos, para a genitora do 

“de cujus”. Os documentos de fls. 30/31 e 35 demonstram a existência de 

valores depositados na conta bancária da falecida. Assim, o pedido inicial 

merece prosperar. Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e determino a expedição de Alvará Judicial, 

em favor da requerente, objetivando o recebimento dos valores referentes 

a cota 007.05 do grupo 5882, junto a Yamaha Administradora de 

Consórcio LTDA, do consorciado Joaquim Gomes da Silva. Sem custas e 

honorários. Cumpridas as determinações acima especificadas e diante da 

preclusão lógica, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000705-88.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CREUZA FERREIRA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 13h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 07 de novembro de 2018. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000474-61.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SANTOS NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000474-61.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: TEREZINHA SANTOS NETA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação para reconhecimento 

de união estável, cumulada com ação para concessão de pensão por 

morte. Citado, o demandado apresentou contestação. Analisando os 

autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem analisadas. Assim, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

demonstração da condição de dependente de quem objetiva a pensão, 

assim sendo, a união estável entre a autora e o de cujus. Defiro a 

produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Designo audiência de instrução e julgamento para o 
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dia 28 de fevereiro de 2019, às 16h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto 

Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000935-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA LEONEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000935-33.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DIVINA LEONEL DE SOUZA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 16h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos 

em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 

357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de 

novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 6229 Nr: 519-39.2005.811.0059

 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: João Evaristo de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 359-32.2015.811.0059 (código 6229)

Fixo o prazo de 15 dias para que a parte Exequente se manifeste quanto 

ao contido na folha 238.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000705-88.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CREUZA FERREIRA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 13h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 07 de novembro de 2018. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000474-61.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SANTOS NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000474-61.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: TEREZINHA SANTOS NETA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação para reconhecimento 

de união estável, cumulada com ação para concessão de pensão por 

morte. Citado, o demandado apresentou contestação. Analisando os 

autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem analisadas. Assim, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

demonstração da condição de dependente de quem objetiva a pensão, 

assim sendo, a união estável entre a autora e o de cujus. Defiro a 

produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28 de fevereiro de 2019, às 16h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto 

Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000935-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA LEONEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000935-33.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DIVINA LEONEL DE SOUZA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 
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nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 16h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos 

em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 

357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de 

novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45343 Nr: 3096-56.2018.811.0019

 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: Antonio José da Silva, Maria Josilene da Silva, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:MT 18.182-A, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a INTIMAÇÃO do Curador Especial nomeado ao interditando, Dr. 

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, para defender os interesses, nos 

termos da decisão Ref. 4

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27482 Nr: 57-22.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almeida e Zanovello Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediney do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seu advogado para manifestar-se no 

prazo legal acerca do ofício juntado na ref. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45111 Nr: 2989-12.2018.811.0019

 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): Valdenir Aparecido Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO do autor, por seu Procurador, para efetuar o 

depósito da diligência da Oficiala de Justiça para cumprimento da Liminar 

de Busca e Apreensão deferida, bem assim da citação.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146808 Nr: 3011-76.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abiner José Arruda Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:OAB/MT 24164, Willian Alves Leão - OAB:OAB/MT 24067

 Vistos.

Considerando que na data designada anteriormente para a realização da 

instrução do feito serão realizadas audiências concentradas do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, determinadas a serem realizadas por meio 

do Ofício Circular nº. 300/2018/CEJA, REDESIGNO a oralidade para o dia 

06 de dezembro de 2018, às 14h45min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem 

necessárias.

Intimem-se.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142924 Nr: 678-54.2018.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Caetano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Maia Castelo Branco 

Ferreira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 678- 54.2018.811.0017 – Cód. 142924

Vistos, etc.

Determino o apensamento destes autos na execução de n° 

3491-88.2017.811.0017, de código 141688.

Após, sendo tempestivos e preenchidos os requisitos dos artigos 914 e 

915 do NCPC, recebo os embargos conforme postos em juízo para 

discussão.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (trinta) dias (art. 920 do NCPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia-MT, 05 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30630 Nr: 133-76.2011.811.0098

 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: Laércio Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, José Paulo de Assunção - OAB:, RODOLFO MARCONI 

AMARAL - OAB:21464/O - MT, Rosimar Domingues dos Reis - 

OAB:15675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos para cumprimento do disposto no 

artigo 1.010, 1º do Código de Processo Civil, intimação dos Apelados para 

apresentar(em) as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias
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Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31707 Nr: 493-94.2013.811.0080

 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: BISSOLOTI & HEEMANN LTDA, MARCIO BISSOLOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-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 remanescentes no 

importe de R$ 569,01 (quinhentos e sessenta e nove reais e um 

centavos), conforme determinado r. Acórdão de fls.218/220. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br - “Emissão de 

Guias On Line” - Primeira Instância Distribuição/Mediação e preencher 

todos os campos, o Sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do Fórum 

desta Comarca de Querência aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. "Fica a parte ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do 

nome e CPF/CNPJ do devedor junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14525 Nr: 498-92.2008.811.0080

 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: Ruth Lourdes Stephan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO TURA, Celso Tura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1.938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, 

Vilmar Jacob - OAB:10.311

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº.31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Embargante, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais remanescentes no 

importe de R$ 1.388,80 (mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta 

centavos), conforme determinado r. Acórdão de fls.463/471. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br - “Emissão de 

Guias On Line” - Primeira Instância Distribuição/Mediação e preencher 

todos os campos, o Sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do Fórum 

desta Comarca de Querência aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. "Fica a parte ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do 

nome e CPF do devedor junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14783 Nr: 750-95.2008.811.0080

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Tura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruth Lourdes Stephan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, Wilmar 

Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº.31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Impugnante, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais remanescentes no 

importe de R$ 1.792,52 (mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta 

e dois centavos), conforme determinado r. Sentença de fls.56/63. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br - “Emissão de 

Guias On Line” - Primeira Instância Distribuição/Mediação e preencher 

todos os campos, o Sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do Fórum 

desta Comarca de Querência aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. "Fica a parte ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do 

nome e CPF do devedor junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-83.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BARBOSA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN OAB - MT0017252S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 15h00m (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-83.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BARBOSA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN OAB - MT0017252S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 15h00m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-77.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 15h15m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-77.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 15h15m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-31.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 15h30m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-31.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 15h30m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-31.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 15h45m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-31.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 31/01/2019, às 15h45m (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-98.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Imnpulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação 

de audiencia de conciliação para o dia 30/01/2019, às 13h45m (MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-98.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Imnpulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação 

de audiencia de conciliação para o dia 31/01/2019, às 13h45m (MT)

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43224 Nr: 436-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo n.º 436-24.2017.811.0052 – Código: 43224

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO, condenado às penas 

objetos desta execução.

Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública local, solicitando que, no prazo de 

05 (cinco) dias, envie a este Juízo o atestado de boa conduta carcerária 

do reeducando ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO.

Após, à conclusão.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38617 Nr: 180-18.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Diante do exposto, DEFIRO o pleito da defesa, de forma que o reeducando 

VALTER BASTOS passe a cumprir pena em sua residência, INFORMADA 

À REF. 139, DE ONDE SÓ PODERÁ SAIR MEDIANTE PRÉVIA 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.Com base no art. 303 da CNGC, no item 20.1 da 

tabela XIX da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, FIXO 

os honorários advocatícios em 4 URH, que perfazem a quantia de R$ 

3.586,03 (três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e três 

centavos).DETERMINO ainda:1- INTIME-SE o reeducando e sua defesa, 

asseverando que aquele só poderá deixar sua residência mediante 

autorização judicial. DESDE JÁ, AUTORIZO O EXECUTANDO PARA QUE 

DEIXE SUA RESIDÊNCIA, UMA ÚNICA VEZ, PARA QUE COMPAREÇA AO 

MÉDICO PARA SOLICITAR UM ATESTADO INDICANDO A PERIODICIDADE 

COM A QUAL DEVERÁ SAIR SUA CASA PARA FREQUENTAR 

CONSULTAS MÉDICAS.2- OFICIE-SE à Polícia Civil e à Polícia Militar de Rio 

Branco e de Salto do Céu, comunicando-as desta decisão. Instruam-se os 
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ofícios com cópias desta. 3- OFICIE-SE ao diretor da Cadeia Pública, 

comunicando-o desta decisão, bem como para que providencie o 

transporte do reeducando para sua residência.4- EXPEÇAM-SE os ofícios 

Requisitórios de Pequeno Valor, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais), em nome dos médicos peritos Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, 

CRM/MT 1958, e Dr. ANTONIO JOSÉ RODIGUES, CRM 1615/MT.5- 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado Dr. 

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT 21.378.6- REALIZE-SE novo 

cálculo de pena.7- Informada a periodicidade com a qual o reeducando 

deverá frequentar consultas, VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.Ciência ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38595 Nr: 169-86.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 169-86.2016.811.0038 – Código: 38595

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de JEREMIAS JORGE DA SILVA.

 Certificado o integral cumprimento da pena (ref. 47), o MP pugnou pela 

extinção da punibilidade (ref. 51).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, com base no artigo 202 

da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do 

reeducando JEREMIAS JORGE DA SILVA.

Transitada em julgado, oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e 

Criminal e ao Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o 

cumprimento integral da pena.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32117 Nr: 577-82.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo n.º 577-82.2013.811.0052 – Código: 32117

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

MARCOS RODRIGUES DE JESUS, condenado às penas objetos desta 

execução.

Realizado o cálculo de pena (ref. 62), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 

66), como a defesa (ref. 71), manifestaram-se pela homologação do 

cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do Ministério Público e da Defesa 

com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e jurídicos 

efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no presente 

executivo.

 Em relação ao pedido de ref. 74, determino:

1- Oficie-se o diretor da Cadeia Pública Local solicitando informações 

acerca do cumprimento dos itens “2, 3 e 4” da decisão de ref. 24.

2- Certifique-se, a Secretaria da Vara, acerca do cumprimento das demais 

condições do regime semi-aberto.

3- Após, vista ao MP.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52657 Nr: 19366-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonair Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Castelo Branco Oliveira 

Junior - OAB:13.555

 Tendo em vista que o MINISTÉRIO PÚBLICO reforçou que não se opõe que 

NÍLIA ROSA FRANCO DE OLIVEIRA visite seu esposo, o reeducando 

JONAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (ref. 48), DEFIRO SEU REQUERIMENTO, 

desde que se cadastre como visitante junto à Direção da Cadeia Pública 

de Rio Branco, apresentando a documentação exigida para tal, qual seja, 

certidões negativas das justiças estadual e federal, cópias dos 

documentos pessoais e comprovante de residência.Determino ainda:1- 

INTIME-SE NÍLIA ROSA FRANCO DE OLIVEIRA desta decisão.2- Tendo em 

vista o quantum da pena imposta ao reeducando, cumpra-se o mandado 

de prisão de fl. 94 (PDF).3- Após, realize-se o cálculo de pena e, 

sucessivamente, intime-se a defesa e se dê vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem em relação ao 

cálculo.4- Após, à conclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47195 Nr: 5906-08.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Curvello das Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

JURACY CUVELLO DAS FLORES condenado pelo período e pena 

capitulada na Guia de Execução Penal encartada nos autos.

REVOGO a nomeação de ref. 4 e NOMEIO Dr. CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA, OAB/MT 21.373, para que atue como advogado nesta ação, atento 

ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 

2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica 

integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, DESIGNO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para o dia 12 de março 

2019, às 14 horas.

Determino ainda:

1- INTIME-SE o reeducando da realização da designação de audiência.

2- REALIZE-SE novo cálculo de pena, nos termos do estabelecido pelo 

MPG.

3- INTIME-SE a defesa e se dê vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que, 

sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem em relação 

ao cálculo.

4- Com o retorno dos autos, à conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44075 Nr: 877-05.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Salomão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 877-05.2017.811.0052 – Código 44075

Campanha Semana da Justiça pela Paz em Casa

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO o pleito Ministerial pelo que DETERIMNO a 

intimação da defesa para se manifestar, no PRAZO DE 10 DIAS, quanto ao 

interesse nos depoimentos das testemunhas Maria Aparecida Lizardo e 

sua filha Nívea Lizardo da Cruz, tendo em vista se tratarem de 

testemunhas comuns.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39797 Nr: 729-28.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronielton Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O

 Processo nº 729-28.2016.811.0052 – Código 39797

Campanha Semana da Justiça pela Paz em Casa

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO o requerimento Ministerial ref. 126 e DETERMINO 

a intimação da defesa para se manifestar, no PRAZO DE 10 DIAS, quanto 

ao interesse da oitiva das testemunhas Luciana das Graças de Souza e 

de sua filha Paloma das Graças de Souza, tendo em vista que se trata de 

testemunhas comuns.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46150 Nr: 1974-40.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Código 46150

Campanha Semana da Justiça pela Paz em Casa

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando que o Dr. Eduardo Pimenta de Farias, 

mesmo devidamente constituído e intimado, não se manifestou nos autos 

até o presente momento (ref. 18), DETERMINO a intimação pessoal do réu 

BRUNO COSTA DA SILVA para que informe se tem condições financeiras 

de constituir causídico ou, diante de hipossuficiência financeira, externar o 

desejo de patrocínio por defensor dativo neste feito, devendo o Sr. 

meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS para eventual nomeação de dativo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43911 Nr: 769-73.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Castelo Branco Oliveira 

Junior - OAB:13.555

 Processo nº 769-73.2017.811.0052 – Código 43911

Campanha Semana da Justiça pela Paz em Casa

Vistos etc.,

Em detida análise, dou por encerrada a instrução processual e abro VISTA 

sucessiva dos autos ao representante do Ministério Público e à defesa 

para, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS apresentarem Memoriais finais, 

conforme preceitua o art. 403, par. 3º do Código de Processo Penal.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para prolatação de sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41115 Nr: 1432-56.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1432-56.2016.811.0052 – Código 41115

Campanha Semana da Justiça pela Paz em Casa

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando que até o presente momento o Dr. André 

da Conceição Paiva não se manifestou nos autos, em que pese 

devidamente nomeado e intimado (ref. 30), REVOGO a nomeação 

anteriormente lançada e NOMEIO o DR. CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, 

OAB/MT nº 21373 como defensor dativo, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 Finalmente, INTIME-SE pessoalmente o Dr. André da Conceição Paiva, 

dando ciência desta decisão e advertindo-o que a prática reiterada de 

defesa deficiente, acarretará em sua exclusão da lista de dativos criminais 

desta Comarca

.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41114 Nr: 1431-71.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Processo nº 1431-71.2016.811.0052 – Código 41114

Campanha Semana da Justiça pela Paz em Casa

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o falecimento do i. Dr. Carlos Roberto dos 

Santos, revogo a nomeação anteriormente lançada (ref. 23) e NOMEIO O 

DR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR como defensor dativo, para 

que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da 

CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE a douta causídica para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 .

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 85015 Nr: 3417-52.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face 

do réu Edson da Costa, formulado em audiência por sua defesa técnica, 

aduzindo não mais subsistirem os motivos para sua custódia.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido.

Passo a decidir.

De saída, convém destacar que a instrução ainda não se encerrou, de 

modo que é temerária a colocação do acusado em liberdade, não 

assistindo razão à defesa quando alega que o réu não trará prejuízos à 

instrução.

Por outro lado, da consulta aos antecedentes do réu, denota-se que é 

sujeito contumaz na prática de crimes, havendo outras ações penais em 

curso em seu desfavor, por outros crimes, inclusive doloso contra a vida.

Ora, tal situação é mais do que suficiente pata se indeferir o pedido de 

revogação, diante da concreta probabilidade de violação da ordem pública. 

Nesse sentido é o teor do Enunciado 6 das Câmaras Criminais reunidas do 

TJ/MT: 6. "O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a 

manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode 

ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por 

infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da 

presunção de inocência".

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão / liberdade do 

acusado.

Cumpra-se a decisão proferida em audiência (ref. 69).

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81265 Nr: 1236-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Inicialmente, homologo a desistência da testemunha ALEXANDRE RONDON 

CORREA DA COSTA. Estando encerrada a instrução processual, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público, e após, intime-se a defesa, para que 

apresentem alegações finais no prazo legal. Em seguida, concluso para 

sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84536 Nr: 3180-18.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Henrique Lopes Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555

 Vistos.

Aguarde-se a chegada da carta precatória para inquirição da vítima 

devidamente cumprida. Após, abram-se vista dos autos ao Ministério 

Público, em seguida, intime-se a defesa para que apresentem alegações 

finais no prazo legal. Após, concluso para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85015 Nr: 3417-52.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B

 Vistos.

Inicialmente, homologo a desistência das testemunhas de acusação e 

defesa.

 Aguarde-se a chegada da carta precatória para inquirição de testemunha 

de acusação FERNANDO SOUZA SOARES devidamente cumprida. Com 

relação ao pedido de revogação da prisão do acusado, permaneçam os 

autos conclusos para decisão.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-93.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARIA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000432-93.2018.8.11.0032. Requerente: Jair Maria de Souza e Silva 

Requerido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “IN LIMINI” INAUDITA 

PARTE, intentada por Jair Maria de Souza e Silva em face de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em analise dos autos verifica-se que existe em 

trâmite o processo n° 1000278-12.2017.811.0032, onde estão presente 

aos autos o mesmo objeto e partes daqueles tombados sob o pedido da 

inicial em discussão. Os autos vieram-me conclusos para decisão. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Sem delongas, à vista da 

duplicidade de identidade existente entre os presentes autos, é de se 

impor a extinção do presente processo por verificação de litispendência. 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o que faço com arrimo no 

art. 485, V, do Código de Processo Civil. Sem custas. Arquive-se 

definitivamente, com as anotações e baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-06.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISLAINY KAREN DE MORAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se quanto à devolução da carta precatória constante no 

andamento retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000411-20.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KPN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RAMALHO PINELLI OAB - PR75252 (ADVOGADO(A))

ANGELICA OLIVEIRA MAZZARO PINELLI OAB - PR62690 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA CRISTINA DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

LUCIA CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de janeiro de 2019, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000411-20.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KPN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RAMALHO PINELLI OAB - PR75252 (ADVOGADO(A))

ANGELICA OLIVEIRA MAZZARO PINELLI OAB - PR62690 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA CRISTINA DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

LUCIA CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de janeiro de 2019, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-71.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000481-71.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WAGNER XAVIER DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos id 

11857558. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-95.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIL RODRIGUES DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000018-95.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ODAIL RODRIGUES DE 

BARROS SILVA REQUERIDO: BANCO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta pela parte reclamada 

em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não 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. 

Para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato 

ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência; b) ocorrência de um dano seja ele de ordem patrimonial ou 

moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 

Analisando os autos, restou incomprovada a ocorrência de ato ilícito, vez 

que não foi comprovado pelo reclamante o desconto indevido dos valores 

do consorcio em sua conta corrente, quando a ele incumbia o ônus da 

prova, conforme preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 

Conforme se observa, não houve a cobrança em duplicidade da tarifa de 

transferência, pois a soma da tarifa no valor de R$ 277,86 e a parcela de 

prestação no valor de R$ 466,78 totalizam a quantia de R$ 744,64. Embora 

no Extrato de Consórcio há o lançamento de duas tarifas de transferência 

não houve efetivamente a cobrança em duplicidade, pois na conta 

corrente do cliente foi cobrada apenas uma tarifa. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-43.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA GRANVILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 10918878 e cálculo constante no ID n. 13379522, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-55.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIVINO DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de janeiro de 2019, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-08.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA (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:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 10585248 e cálculo constante no ID n. 13379797, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-17.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA DIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 5869190 e cálculo constante no ID n. 13379949, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-94.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO INACIO GUBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO COSTA (REQUERIDO)

JESSICA COSTA (REQUERIDO)

EDNA BENEDITA SILVA (REQUERIDO)

JEFERSON COSTA (REQUERIDO)

WEMERSON FELICIANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 5568928 e cálculo constante no ID n. 13380084, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-72.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCIO DA SILVA (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:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença e 

cálculo constantes nos autos, sob pena de protesto de título executivo 

judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-17.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL MARIA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença e 

cálculo constantes nos autos, sob pena de protesto de título executivo 

judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-42.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BRUNO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença e 

cálculo constantes nos autos, sob pena de protesto de título executivo 

judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-58.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença e 

cálculo constantes nos autos, sob pena de protesto de título executivo 

judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-93.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZIA ARAUJO ALVES DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença e 

cálculo constantes nos autos, sob pena de protesto de título executivo 

judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-24.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA APARECIDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença e 

cálculo constantes nos autos, sob pena de protesto de título executivo 

judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-15.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO ADAO DA SILVA (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:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença e 

cálculo constantes nos autos, sob pena de protesto de título executivo 

judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-93.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOARES CARLOS DE ALMEIDA (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:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença e 

cálculo constantes nos autos, sob pena de protesto de título executivo 

judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-61.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença e 

cálculo constantes nos autos, sob pena de protesto de título executivo 

judicial.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88698 Nr: 1928-14.2018.811.0053

 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: OTÁVIO RIBEIRO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI OCLESIO CARVALHO FERREIRA, 

DANIELE CRISTINA RODRIGUES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Verifica-se que não foram expedidos os mandados de citação dos 

requeridos, o que prejudica a realização desta audiência de justificação.

Desta forma, REDESIGNO esta audiência para o dia 11 de dezembro de 

2018, às 13h30min.

Sai o autor e seu patrono devidamente intimados, devendo comparecer 

com suas testemunhas, independentemente de intimação.

Citem-se os requeridos no local do imóvel.

Às providências.”

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60745 Nr: 1451-98.2012.811.0053

 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 CÉSAR PARPINELLI, SONIA REGINA GRANADO 

PARPINELLI, JOACIR SPOLADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO XAVIER GRUNWALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Rodrigues dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 574 de 590



Santos Neto - OAB:5.370

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-73.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS (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, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-60.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADNIL MESQUITA NARDES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-97.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RUI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

RAFEDU DIGITAL SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar 

os dados bancários e CPF do titular, para expedição do alvará eletrônico. 

Santo Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-23.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES OAB - MT17504/O-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 da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-15.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA CATARINA MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-52.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO GIROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000394-52.2017.8.11.0053 REQUERENTE: ADAUTO 

GIROTTO REQUERIDO: VIVO 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-04.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CASSIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 
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dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-56.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINY ANDRESSA VAZ MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-70.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO SEBASTIAO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-62.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001200-53.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 CARTA DE 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 . 

1001200-53.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.469,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: SALATIEL DE LIRA MATTOS 

Endereço: RUA CAMPO GRANDE, 100, COHAB MARECHAL RONDON, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, 585, Andar 15, 

Bloco D, edifício Juaperi, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 Hora: 16:40 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. 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. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

3 de dezembro 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: 1000485-45.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-50.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEDROSO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-84.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMIR DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-71.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-85.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CANDELARIA DE MESQUITA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-31.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZY ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000721-31.2016.8.11.0053 REQUERENTE: DEIZY ALVES 

DA CRUZ REQUERIDO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA 

HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos etc. MANIFESTE-SE a 

parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo o endereço da 

requerida, pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-57.2012.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL MARCAL DA COSTA FILHO (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:

FEMINA-CLINICA DE SENHORAS S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-61.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNIA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-42.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILTO FRANCISCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 3 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-90.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-26.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA MARIA DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-78.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ASSUNCAO PINTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-03.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-10.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CRISTINA DE JESUS FERREIRA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-32.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CRISTINA DE JESUS FERREIRA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000635-60.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000646-89.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

___________________________________________________ 
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INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 068/2018 –CA - RECESSO FORENSE

A Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a publicação da Lei Complementar nº 228, em 

12/12/2005, que alterou a redação do art. 231 da Lei nº 4.964/85 (COJE), 

estabelecendo o recesso forense o período compreendido entre 20 de 

dezembro a 06 de janeiro;

CONSIDERANDO o Provimento nº 16/2018/CM que estabelece o Recesso 

Forense no Poder Judiciário de 20 de dezembro de 2018 a 06 de janeiro de 

2019;

CONSIDERANDO ainda o teor da Portaria nº 1420/2018/PRES, que dispõe 

que o recesso forense terá inicio no dia 20 de dezembro de 2018, 

encerrando-se no dia 06 de janeiro de 2019, e que excepcionalmente no 

dia 19/12/2018 o horário de expediente será das 07:00 as 14:00 horas e 

as medidas judiciais protocoladas após esse horário serão analisada 

pelos plantonistas;

RESOLVE:

I - DISPENSAR do expediente, no período de recesso forense, de 20 de 

dezembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, os servidores do Fórum 

Judicial/Juizado Especial desta Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

devendo permanecer de plantão judiciário no recesso forense nos dias 

20/12/2018 a 06/01/2019, das 13:00 às 18:00 horas, e nos feriados e 

finais de semana permanece o horário do plantão das 13:00 às 17:00 

horas, conforme Provimento 10/2016-CM.

II - ESTABELECER que os servidores abaixo relacionados que estão de 

sobreaviso, ficarão em suas residências e só comparecerão no Fórum 

caso seja de extrema necessidade e urgência, o qual, o servidor será 

comunicado via telefone, devendo este ficar com seu telefone a 

disposição em caso de emergência, conforme escala abaixo. Estabelecer 

ainda, que caso o servidor que for comunicado e não atender ao 

chamado, ou estando seu celular desligado ou fora de área de serviço, 

será o mesmo penalizado por procedimento administrativo; Será 

computada compensatória apenas aos servidores efetivos que estarão na 

escala do plantão, e aqueles que estarão de sobreaviso somente 

receberão compensatória em caso de chamado de urgência e 

comparecerem para atendimento, comprovando sua presença com o 

ponto biométrico.

III - ESTABELECER a escala de plantão entre os servidores desta comarca, 

no período de recesso forense, para fins do artigo 232 da Lei nº 4.964/85 

(COJE), conforme abaixo discriminado:

Escala no anexo

IV - Será responsabilidade do servidor plantonista encaminhar os autos 

distribuídos através do sistema de distribuição rápida do Sistema Apolo ao 

Cartório Distribuidor após o recesso para as providências devidas.

V - Todo servidor tem que bater o ponto de acordo com a escala da 

portaria.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, dando ciência aos Servidores 

Plantonistas, remetendo-se cópia à Diretoria-Geral, à Presidência do 

Tribunal de Justiça e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

São José dos Quatro Marcos, 03 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini. Juíza de Direito e Diretora do Foro

* O Anexo completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114639 Nr: 4824-52.2018.811.0078

 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: ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARVELINO PELISSON JUNIOR - 

OAB:42487

 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.: 108868 Nr: 1292-70.2018.811.0078

 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): ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/MT, 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.: 109075 Nr: 1420-90.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETER-Serviços de Engenharia, Telefonia e 

Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 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, 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-13.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA LIESENFELD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVAXMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

SOLANGE MARCIANO GASPAROTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000023-13.2017.8.11.0078. REQUERENTE: IRIA LIESENFELD REQUERIDO: 

INOVAXMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP, SOLANGE 

MARCIANO GASPAROTTO Diante das certidões de ID:13523979, 

13510661 e 13510615, intime-se a parte requerente para manifestar-se. 

Às providências. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo 

________________________________ Vistos, Cumpra-se. SAPEZAL, 3 

de dezembro de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-72.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELAIDE ZANATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CAMILA ALVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010082-72.2016.8.11.0078. REQUERENTE: MARIA DELAIDE ZANATTA 

REQUERIDO: CLAUDIA CAMILA ALVES NASCIMENTO Intime-se a parte 

executada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 523 do CPC. Decorrido este lapso temporal, 

inicia-se o prazo para impugnação que será de, também, 15 (quinze) dias, 

de acordo com o art. 525 do CPC. Às providências. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo __________________ Vistos, 

Cumpra-se. SAPEZAL, 3 de dezembro de 2018. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-14.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO RUBENS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES NOGUEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000247-14.2018.8.11.0078. REQUERENTE: INACIO RUBENS DE ABREU 

REQUERIDO: LOPES NOGUEIRA & CIA LTDA - ME Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

presente caso, observa-se que no ID. 15270834 as partes realizaram 

acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos. Assim, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o 

exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo 
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____________________________________________________________

___________ Vistos, Homologo nos termos acima dispostos. SAPEZAL, 

03 de dezembro de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-77.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA JENNIFER DA SILVA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000010-77.2018.8.11.0078. REQUERENTE: LUANA JENNIFER DA SILVA 

RICARDO REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - 

EPP Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 dispõe o 

seguinte: “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;” Verifica-se que a parte Requerente, mesmo devidamente 

intimada, não compareceu na audiência de conciliação, tampouco 

apresentou justificativa para a ausência. Ante o exposto, e com fulcro no 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo, diante da ausência injustificada do autor na 

audiência. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. CUMPRA-SE, servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. P.I.C. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

M o n t e i r o  M o r a i s  C o e l h o  J u i z  L e i g o 

________________________________________________________ 

Vistos, Homologo a sentença nos termos acima expostos. SAPEZAL, 3 de 

dezembro de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-31.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MILAGROS WILLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000026-31.2018.8.11.0078. REQUERENTE: CAMILA MILAGROS WILLING 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Preceitua o art. 

485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a 

desistência da ação”. Salienta-se que é direito do autor desistir do feito a 

qualquer tempo, independentemente de concordância do réu. Segundo 

enunciado n° 90 do FONAJE, 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". Não há que se falar em prejuízo do réu, posto que, caso 

necessário, poderá pleitear eventual direito em ação autônoma. Assim 

sendo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil e seu § 4º, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________ Vistos, Homologo a sentença nos termos acima expostos. 

SAPEZAL, 3 de dezembro de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-98.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010078-98.2017.8.11.0078. REQUERENTE: VALDINEI DE OLIVEIRA 

SOUZA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No presente caso, observa-se que no ID. 12113237 as 

partes realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem 

a finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos. 

Assim, outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado 

nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da 

lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, Ante o exposto, homologo a sentença nos termos acima 

delimitados. SAPEZAL, 3 de dezembro de 2018. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-62.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WALERIA NAZIAZENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000011-62.2018.8.11.0078. REQUERENTE: WALERIA NAZIAZENO DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 dispõe o 

seguinte: “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;” Verifica-se que a parte Requerente, mesmo devidamente 

intimada, não compareceu na audiência de conciliação, tampouco 

apresentou justificativa para a ausência. Ante o exposto, e com fulcro no 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo, diante da ausência injustificada do autor na 

audiência. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. CUMPRA-SE, servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. P.I.C. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo 
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________________________________________________________ 

Vistos, Homologo a sentença nos termos acima expostos. SAPEZAL, 3 de 

dezembro de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-21.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000113-21.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ROBSON SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 

dispõe o seguinte: “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;” Verifica-se que a parte Requerente, mesmo 

devidamente intimada, não compareceu na audiência de conciliação, 

tampouco apresentou justificativa para a ausência. Ante o exposto, e com 

fulcro no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, diante da ausência 

injustificada do autor na audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. P.I.C. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

M o n t e i r o  M o r a i s  C o e l h o  J u i z  L e i g o 

________________________________________________________ 

Vistos, Homologo nos termos acima determinados. SAPEZAL, 3 de 

dezembro de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-60.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JESSICA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000037-60.2018.8.11.0078. REQUERENTE: MARIA JESSICA GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII 

– homologar a desistência da ação”. Salienta-se que é direito do autor 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu. Segundo enunciado n° 90 do FONAJE, 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". Não há que se falar em prejuízo do réu, posto 

que, caso necessário, poderá pleitear eventual direito em ação autônoma. 

Assim sendo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e seu § 4º, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito por desistência da parte autora. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Remeto à homologação do Juiz togado, 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz 

Leigo __________________________________ Vistos, Homologo nos 

termos acima delimitados. SAPEZAL, 3 de dezembro de 2018. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 435-73.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Bontempo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2658 Nr: 647-51.2005.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Rady de Almeida, Jorge Rady de Almeida Júnior, 

Maria do Carmo Bitetti Rady de Almeida, Auricélio Thomaz de Andrade 

Rocha, Marina Apparecida Vaz Porto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aneli Soligo Zubler, Ciro Lauschner, Benedita 

Figueiredo Silva, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Policarpo de Souza - 

OAB:47149-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Biancardini Candia 

- OAB:6687/MT, Roberto Carlos Melgarejo de Vargas - OAB:6632A

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 1616, via 

malote digital, para a Comarca de Cuiabá/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183841399

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1203-72.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Pulzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, Real Brasil Consultoria-PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fábio da Costa Azevedo - OAB:OAB/SP 153.384, 

João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, José Eduardo 

Berto Galdiano - OAB:220356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerida, na pessoa 

de seu advogado, para que proceda ao pagamento da distribuição da 

carta precatória para as comarcas de Porto dos Gaúchos e Juara, 

juntando ao autos a guia respectiva no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1203-72.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Pulzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, Real Brasil Consultoria-PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fábio da Costa Azevedo - OAB:OAB/SP 153.384, 
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João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, José Eduardo 

Berto Galdiano - OAB:220356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao pagamento da distribuição 

da carta precatória na comarcas de Braúna-SP, juntando ao autos a guia 

respectiva no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23638 Nr: 301-51.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egmar Roque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito de Jesus Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSELITO DE JESUS MELO, Cpf: 

00228833124, Rg: 1087164-0, Filiação: Nailde Francisca de Jesus e 

Reinaldo Paulo de Melo, data de nascimento: 20/04/1978, brasileiro(a), 

natural de Caatinga de Moura-BA, convivente, operador de máquinas. 

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: Edmar Roque da Silva ajuizou a presente ação em face 

do requerido: I - DOS FATOS: O autor é proprietário de um trator CBT 

8060, e em 14/07/2014, o autor vendeu o referido bem para o requerido, 

que honrou com o pagamento de apenas 03 (três) parcelas, que equivale 

a importância de R$ 18.500,00 de um total de R$ 70.000,00. O requerente 

buscou todas as formas de solucionar o problema amigavelmente, mas 

nada adiantou. II - DO DIREITO: A presente demanda encontra respaldos 

no artigo 475 do código Civil. II - DOS PEDIDOS: a) conceder o benefício de 

Assistência Judiciária Gratuita. b) condecer a liminar inaudita parte. c) 

determinar a citação do requerido. d) julgar procedente a presente ação. 

e) condenar o requerido ao pagamento de lucros cessantes pelo uso do 

bem móvel. f) condenação do requerido em custas, despesas 

processuais, honorários e demais cominações legais. g) protesta provar o 

alegado por todos os meios de prova admitidas em direito.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I – Defiro os pedidos formulados em 

manifestação de fls. 81/82, nos termos do art. 246, IV, do CPC/2015.II – 

Sendo assim, CITE-SE o requerido por EDITAL, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III, do CPC/2015), constando os termos da decisão de fls. 

24/25. III – Uma vez transcorrido o prazo legal, e quedando-se inerte o 

requerido, fica desde já NOMEADO como CURADOR ESPECIAL da parte o 

D. Causídico Dr. Agnaldo Valdir Pires, ocasião em que deverá o mesmo 

ser intimado da presente nomeação;Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 27 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45318 Nr: 1286-12.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE MARIA GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) GISELE MARIA GOMES 

BARCELOS, por meio de seu(s) procurador(es) devidamente 

constituído(s), para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o 

recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi(ram) 

condenado(s) nos termos da r. sentença de folhas 47/49, emitindo-se, 

para tanto, as Guias de Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link 

"Custas e Taxas Finais ou Remanescentes". Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a Guia e o Comprovante do Pagamento 

no protocolo de fórum desta comarca de Tapurah vinculado aos presentes 

autos, SOB PENA DE PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA 

DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 1153-28.2018.811.0108

 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: Claudia Maria Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraldo Ebertz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRANCK DA SILVA - 

OAB:11739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, inexistente a prova da alegada ofensa a direito líquido e 

certo da impetrante, conheço da ação mandamental, mas denego a 

segurança, nos ternos do art. 487, I, CPC.Sem custas e sem honorários, 

por se tratar de ação mandamental (Súmulas 512/STF e 

105/STJ).Transitada em julgado, arquive-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, ___ de novembro de 

2018.GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 51639 Nr: 371-89.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecsandro Bau, Loinir Baú, ATAVANTES 

CERVELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - OAB:13052

 Assim, os presentes embargos não incidem em nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 1.022 do CPC, pois a decisão embargada apreciou 

integralmente os documentos apresentados, bem como fundamentada, 

consequentemente, sua conclusão. Posto isto, REJEITO os embargos 

declaratórios levantados pelo embargante, mantendo todos os termos da 

aludida decisão, com vista ao seu integral cumprimento. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 54964 Nr: 2135-13.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecsandro Bau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 AUTOS N.º 2135-13.2016.811.0108 - CÓDIGO: 54964
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EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

 VISTOS.

Indefiro por ora o pedido de prova pericial requerida pelo embargante à p. 

104/105, porque além de ser dispendiosa para as partes e demandar 

tempo na sua produção, pode não ser de grande valia sua confecção 

antes que se efetue a prova oral, caso haja a necessidade de sua 

produção, após a oitiva das partes e testemunhas, nada impedirá o seu 

deferimento.

Defiro o pedido de depoimento pessoal, na forma requerida (p. 105).

Contudo, necessário que aguarde a designação de audiência nos 

presentes autos até a tomada de posse pelo Juiz Titular da Comarca de 

Tapurah/MT Dr. Jorge Hassib, para adequação a sua pauta de audiências.

Desde já, intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Assinalo que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC, sob pena 

de preclusão.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, ___ de novembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40566 Nr: 1038-17.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Vidal de Freitas, Euclides de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 Consequentemente, ante ao supraexposto, comprovadas materialidade e 

autoria delitiva, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal 

para condenar o acusado Nelson Vidal de Freitas, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso na prática do crime descrito no artigo 14 da Lei 

nº 10.826/03, e declarar extinta a punibilidade de Euclides de Oliveira, já 

qualificado nos autos, em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei n° 

10.826/03, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal.Dosimetria da 

PenaSendo assim, passo à dosagem individualmente da pena, em estrita 

observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.A lei comina para o crime de porte ilegal de arma de 

fogo de uso permitido a pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão 

e multa.Analisando as circunstâncias previstas no artigo 59 do CP, denoto 

que o réu possui culpabilidade normal à espécie, não havendo maior grau 

de reprovabilidade, nada tendo a se valorar. Assim, consideradas as 

circunstâncias judiciais, partindo do mínimo legal, fixo a pena base em 02 

(dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Deixo de 

aplicar a atenuante genérica da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, 

alínea “d”, do CP, por impossibilidade técnica, eis que a pena base já foi 

fixada no mínimo legal aplicável ao delito, nos termos do enunciado da 

Súmula 231 do STJ.Não havendo causas de aumento ou de diminuição 

capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva 02 (dois) anos de 

reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Atento a situação 

econômica da ré, fixo-lhe o valor do dia multa em um trigésimo (1/30), do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado na data da execução. 

Diante desses fatores, fixo o Regime Aberto para inicial cumprimento de 

pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.Contudo, substituo a pena privativa de liberdade por 02 

(duas) restritivas de direito, por entender estarem presentes os requisitos 

capitulados no artigo 44 do Código Penal para a sua concessão

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-07.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MANEIAS DA COSTA (REQUERENTE)

CLODOALDO LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO(A))

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO(A))

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO OAB - MT0003961A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Numero do Processo: 

8010016-07.2013.8.11.0108 REQUERENTE: EVA MANEIAS DA COSTA, 

CLODOALDO LEMES DOS SANTOS REQUERIDO: IGREJA PENTECOSTAL 

DEUS E AMOR Vistos, etc. Concedo ao autor os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Certificada a tempestividade do 

presente recurso inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, 

reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal e, 

por conseguinte, recebo a apelação interposta em seu efeito devolutivo, 

conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. 

Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tapurah/MT, 1 de dezembro de 2017. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-46.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY GOMES MARTINS 01077032110 (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação, no prazo de 05 dias, quanto a devolução 

da carta precatória com cumprimento negativo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-82.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FERREIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI R RIGO - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 13/12/2018, às 

15h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-11.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS LORRAYNE SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18/12/2018, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-68.2018.8.11.0108
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Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALVIZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18/12/2018, às 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-87.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR JOSE CONRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Numero do Processo: 

1000122-87.2017.8.11.0108 REQUERENTE: CLAUDEMIR JOSE CONRADO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CLAUDEMIR JOSE CONRADO em desfavor 

de BANCO PAN S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia grafotécnica para solução do litígio. Ora, no caso, a 

parte autora sustenta que não celebrou contrato que constitui o débito 

cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, a 

reclamada apresentou o contrato com a assinatura que alega pertencer ao 

autor. Posteriormente, o autor impugnou o contrato apresentado, 

afirmando que já fora cliente mas em relação ao contrato apresentado não 

pactuou. Além disso, a parte autora requereu na exordial a prova pericial. 

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: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE 

CONTRATOS ASSINADOS E HÁ SEMELHANÇA DA ASSINATURA DO 

AUTOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. 

COMPLEXIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004959714, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/08/2014)(TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004959714 RS , Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de 

Julgamento: 29/08/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/09/2014) 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 no 

instrumento particular, outro caminho não há a não ser reconhecer que 

não se trata de demanda de menor complexidade. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e por 

consequência revogo a liminar concedida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Amanda de 

Souza Campos Belo Silveira Juíza Leiga – Matrícula TJMT 30.883 VISTOS. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/95, 

perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão preferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o 

teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2017. [assinatura eletrônica] 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010180-98.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DOS SANTOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VTB INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Converta o rito para cumprimento de sentença. Após, intime-se 

o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor do débito exequendo, sob pena de multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523 do CPC c/c Enunciado nº. 105 do FONAJE, sendo 

que o depósito poderá ser efetuado em juízo, nos termos do Enunciado nº. 

106 do FONAJE. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000309-95.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO JOSE ZIMMI (REQUERIDO)

JOCELEIA ZANELLA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000309-95.2017.8.11.0108 REQUERENTE: LUIS CARLOS MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: CLODOALDO JOSE ZIMMI, JOCELEIA ZANELLA 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: ASTOR BESKOW OAB: MT0016586A, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da devolução da 

correspondência pelo motivo "não procurado". Carlyne Ticyane Ferreira 

Ortiz Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-79.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BUZUTE XAVIER (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rubia Simone Leventi OAB - MT13463/B-B (ADVOGADO(A))

 

PJEC 8010082-79.2016.8.11.0108 MARIA BUZUTE XAVIER X ODENIR 

JOAQUIM DOS SANTOS Vistos e analisados. De início, proceda a 

Secretaria as anotações necessárias para que o feito tramite com registro 

de PRIORIDADE PROCESSUAL, com fundamento no art. 1048, I do 

CPC/2015 c/c art. 71 da Lei 10.741/2003. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. No âmbito dos Juizados 

Especiais a competência territorial é fixada, de regra, pelo domicílio da 

parte ré conforme dispõe o art. 4º , inciso I e parágrafo único da Lei 9.099 

/95. As exceções encontram-se restritas às hipóteses em que a ação 

tiver por objeto reparação de danos, onde os autos devem ser 

processados e julgados no domicílio do Autor, consoante disposição do 

inciso III do citado artigo 4º da Lei 9.099/95. Assim, considerando que o 

pedido é não só de obrigação de fazer mas também de reparação por 

dano moral, é de se reconhecer ser este Juízo o competente para 

processar e julgar a presente demanda. Por tais fundamentos, rejeito a 

preliminar de incompetência territorial arguida. Preparado está o feito para 

julgamento, uma vez que prescinde prova oral. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

proposta por MARIA BUZUTE XAVIER em desfavor de ODENIR JOAQUIM 

DOS SANTOS. Em síntese, sustenta a reclamante que vendeu seu veículo 

VW/GOL Special Placa AKV3457 para o Requerido no dia 04.03.2011, 

conforme cópia autenticada do certificado de registro de veículo e 

autorização para transferência de propriedade anexo. Sustenta ainda que 

o Requerido não providenciou junto ao órgão competente – DETRAN/MT a 

transferência do veículo, incorrendo ainda em várias multas por infração 

de trânsito, todas lançadas nos dados da Requerente. Apresentou ainda 

extrato do IPVA, comprovando que desde 2012 o Reclamado não pagou o 

imposto, o qual encontra-se lançado pela Autoridade Fazendária em face 

da Reclamante, diante da ausência de transferência do veículo. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Na manifestação apresentada pelo Réu, a 

qual recebo como contestação, uma vez que não apresentada qualquer 

outra manifestação do Reclamado, apesar de ser advertido no mandado 

citatório e estar devidamente assistido por advogado. De outro lado, 

nota-se que o Reclamado apenas cuidou de sustentar a incompetência do 

juízo e sua impossibilidade de comparecer à audiência de conciliação na 

sede desse Juízo, ao argumento de ser hipossuficiente, nada discutindo 

acerca do mérito da demanda. Quanto à alegada hipossuficiência que 

impossibilitou o Réu de comparecer à sessão de conciliação, não há nos 

autos comprovação dessa condição. Ao contrário, tem sua defesa 

patrocinada por advogado particular, ao passo que poderia socorrer-se 

da Defensoria Pública, caso sua condição financeira não o permitisse. 

Enfim, o Reclamado demonstrou que não tinha interesse em comparecer à 

sessão de conciliação, mormente pela disposição do Enunciado Cível do 

TJMT nº 2, que autoriza, excepcionalmente, que a parte seja representada 

por procurador, que não seja o próprio advogado, com poderes especiais. 

Consoante disposição do art. 337 do CPC/2015, é certo que o Réu deve 

arguir preliminares que entender existentes, não o dispensando, todavia, 

de alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e 

especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC/2015). É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia do reclamado, a pretensão se mostra amparada documentalmente. 

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. 

Restou inconteste, mormente por consulta que o Reclamado, tendo 

adquirido a propriedade do Veículo, deixou de providenciar a transferência 

do automotor para o seu nome junto ao órgão do Detran no prazo legal 

prescrito no Código de Trânsito Brasileiro, o que, por conseguinte, gerou 

uma série de repercussões negativas ao nome da Reclamante com abalos 

significativos aos bens agasalhados na esfera de sua personalidade 

individual, porquanto a não regularização da situação do veículo que 

alienara ao demandado e que não mais faz parte de seu patrimônio 

material tem lhe provocado graves transtornos emocionais e psicológicos, 

pois, continuando a figurar na condição de proprietária junto ao poder 

público, permanece atrelada quanto à responsabilidade pelas infrações de 

trânsito cometidas mediante a utilização do automóvel e pelo pagamento do 

tributo cujo fato gerador deriva da condição de seu titular. E, nessa 

situação, o Reclamado deixou de pagar os impostos e licenciamentos 

incidentes sobre o veículo, além de incorrer em várias multas de natureza 

grave e gravíssimas. Portanto, imperioso seja o Reclamado compelido à 

transferência do veículo junto ao Detran/MT, além de que toda essa 

situação vivenciada pela Reclamante, que transcende a esfera do mero 

aborrecimento, merece ser reparada pelo Reclamado. Nesse sentido, 

trago o seguinte julgado: “EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO 

DE TRÂNSITO BRASILEIRO - LEI Nº 9.503/97. DANOS MORAIS. COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO.- FALTA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. 

MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO 

DE VALOR. I - NO CASO DOS DANOS MORAIS NÃO É IMPRESCINDÍVEL A 

PROVA DA LESÃO SOFRIDA, APLICANDO-SE O ARTIGO 335 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. A PAR DISSO, REVELANDO-SE O VALOR 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO TIDO COMO RAZOÁVEL, SOBRETUDO 

PORQUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS 

RETRATADAS NOS AUTOS, INJUSTIFICÁVEIS SE MOSTRA A SUA 

MINORAÇÃO. II - PARA SE CHEGAR À FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, HÁ DE SE 

CONSIDERAR QUE A PARTE REQUERENTE NÃO OBSERVOU O COMANDO 

DO ARTIGO 134 DA LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, QUE 

TRATA DO DEVER DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DO DETRAN. III - AS 

INFRAÇÕES QUE AINDA ESTÃO SENDO EMITIDAS EM NOME DO 

REQUERENTE SÃO DE NATUREZA GRAVE E GRAVÍSSIMAS,- MULTA POR 

AVANÇO DE SINAL VERMELHO DE SEMÁFORO E TRANSITAR EM 

VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA - QUE PODERÃO TRAZER 

CONSEQÜÊNCIAS QUE VÃO DESDE A PERDA DE PONTUAÇÃO ATÉ A 

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COMO PENALIDADE AO INFRATOR, 

CONSOANTE OS ARTIGOS 208, 218, 259 E 261, TODOS DA LEI Nº 9.503 - 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IV - OS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL, 

LEVANDO-SE EM CONTA A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, O 

GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL E O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO; IMPÕE-SE CONSIDERAR, AINDA, QUE OS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA 

ALCANÇADA. TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL : AC 1151880420028070001 DF 

0115188-04.2002.807.0001. Orgão Julgador 1ª Turma Cível. Publicação 

14/04/2005, DJU Pág. 54 Seção: 3.” Assim, considerando que a fixação do 

quantum indenizatório devido a título de danos morais, a jurisprudência 

pátria tem consagrado à sua dúplice função: reparatória e punitiva; deve o 

magistrado levar em consideração a condição social e econômica da 

vítima, a condição econômica do ofensor e a extensão do dano causado. 

De tal sorte, que, considerando todas essas circunstâncias, entendo 

satisfatório o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

uma vez que se ajusta perfeitamente às circunstâncias da causa e aos 

elementos dos autos. Ante o exposto, decreto a revelia do reclamado e 

julgo parcialmente procedente e o faço com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de: a) Determinar que o Reclamado proceda, no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis a transferência do veículo junto ao 

Detran/MT, devendo pagar todas as multas e impostos atrasados lançados 

em nome da Reclamante, devendo a transferência do veículo ser 

devidamente comprovada nos autos; b) Condenar o Reclamado ao 

pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% a.m. a partir da data 

do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da data do 
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arbitramento. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada 

no PJE. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tapurah/MT, 24 de maio de 2017. AMANDA DE S. C. BELO SILVEIRA Juíza 

Leiga – Matrícula TJMT 30.883 SENTENÇA Vistos etc. Homologo a 

sentença da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tapurah/MT, 24 de maio de 2017. LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-77.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000004-77.2018.8.11.0108 REQUERENTE: ANDRE DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte autora, por seu procurador, Advogado: ALEIR CARDOSO DE 

OLIVEIRA OAB: MT0013741A-O, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos termos do 

art. 485, III, CPC. Carlyne Ticyane Ferreira Ortiz Analista Judiciária

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113573 Nr: 173-36.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MEZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 173-36.2017.811.0102

Código nº: 113573

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à ref. 82:

1) Inicialmente, INTIME-SE o exequente para que traga aos autos, cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 534 

do CPC.

 2) Após, INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente 

execução de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 3) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

4) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

5) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 30 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117964 Nr: 2021-58.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADOS, EDS, JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2021-58.2017.811.0102

Código n°:117964

Vistos, etc.

1. Inicialmente, proceda-se a alteração da classe processual para 

cumprimento de sentença.

2. Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por DÉBORA 

ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, ambos representados por sua genitora 

Eanes dos Santos, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso em face de JÉFERSON DOS SANTOS MEDINA, pelo rito da prisão 

(ref.43).

3. INTIME-SE a parte executada pessoalmente para, em 03 (três) dias, 

para efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, e as que 

vencerem no curso do processo, e no prazo legal de 03 (três) dias, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão civil, conforme § 3° do artigo 528 do CPC e 

Súmula 309 do STJ, ressaltando que a prisão somente se dará quanto ao 

inadimplemento dos últimos três meses.

2.1. Sob o valor do débito deverá ser acrescido o valor dos honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa (art. 827, do CPC).

 2.2. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC).

3. Transcorrido o prazo “in albis” DETERMINO o encaminhamento a 

protesto desta declaração de existência de dívida alimentar no valor 

devidamente atualizado.

 4. Não sendo realizado o pagamento no prazo legal, DÊ-SE vista a parte 

autora para atualização do débito, bem com ciência ao Ministério Público, 

na qualidade de fiscal da lei.

 5. CIÊNCIA ao Ministério Público

6. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 7. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Vera-MT, 30 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107811 Nr: 1284-26.2015.811.0102

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE JESUS SILVERIO, FMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA SENA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 Autos n. 1284-26.2015.811.0102

Código n. 107811

Vistos etc.

Em tempo, RETIFICO o erro material constante da sentença proferida à ref. 

45, que deixou de fixar os honorários ao advogado nomeado nos autos 

(ref.53).

Desta forma, FIXO os honorários advocatícios em 04 (quatro) URH, 

observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

à complexidade do feito.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.

Após, ARQUIVEM-SE os autos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 29 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103884/12/2018 Página 587 de 590



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112101 Nr: 1269-23.2016.811.0102

 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: ANTONIO MOIZES BARBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1269-23.2016.811.0102

 Código n°: 112101

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 56.

Com efeito, verifico que não foi expedido ofício ao INSS, a fim de que 

implante o benefício do autor, na forma determinada na sentença (ref. 40).

Desse modo, OFICIE-SE o requerido, requisitando-se a implantação do 

benefício, num prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sob pena de multa 

diária, que FIXO no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitando-se ao 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, conclusos.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera/MT, 30 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104966 Nr: 333-32.2015.811.0102

 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: SERAFINA MACHADO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Autos n. 333-32.2015 .811.0102

Código n. 104966

Vistos, etc.

I - INTIMEM-SE a parte autora sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 30 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102855 Nr: 733-80.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIO KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 733-80.2014.811.0102

 Código n°: 102855

Vistos, etc.

 Ante a sentença extintiva de punibilidade de ref. 140, determino a 

restituição da fiança recolhida à pág. 26/27 ao acusado, nos termos do 

art. 337 do CPP.

EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor, objeto do depósito judicial em 

favor do sentenciado. Caso não constem dos autos conta para depósito, 

INTIME-SE o acusado para apresentação da conta para liberação do 

alvará, no prazo de 15 (quinze) dias.

Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 29 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117681 Nr: 1887-31.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE TAVARES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Desta forma, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o réu LUIZ HENRIQUE TAVARES RODRIGUES como incurso 

nas sanções do artigo 129 § 9° do Código Penal, com as implicações da 

Lei nº 11.340/2006.[...] TORNO DEFINITIVA a reprimenda fixada em 03 

(três) meses de detenção.O regime inicial de cumprimento de pena será o 

ABERTO[...]Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos[...]Por outro lado[...]concedo ao acusado o benefício da 

suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, com a 

condição de prestar serviços à comunidade no primeiro deles (art. 78, § 

1º, CP), na forma com que for imposta perante o Juízo da Execução, 

devendo o acusado, ainda, durante o biênio: (i) abster-se de frequentar 

bares, boates e congêneres; (ii) não se embriagar ou apresentar-se 

embriagado publicamente; (iii) frequentar a igreja, seja qual for a religião; 

(iv) comunicar o juízo seu novo endereço em caso de mudança; (v) 

comparecimento pessoal em juízo a cada 02 (dois) meses, para justificar 

suas atividades; e (vi) não portar arma.Por ter sido beneficiado pelo sursis 

penal e por ter ficado em liberdade durante a tramitação deste processo, 

pois ausentes os motivos para a decretação da prisão preventiva, 

reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade (art. 387, § 1º, 

CPP).Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados 

pela infração (art. 387, IV, CPP), [...]Condeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais[...] a.Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente 

condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo 

suspensos os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus 

efeitos;c.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI; e 7.16.1, todos da CNGC).d.Façam 

os autos conclusos para designação da audiência admonitória.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114945 Nr: 793-48.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 793-48.2017.811.0102

 Código n°: 114945

Vistos, etc.

Ante a certidão de fls. 93, a qual indica haverem valores nos autos 

depositados a título de fiança, e considerando a sentença condenatória de 

ref. 68, PROCEDA-SE a dedução das custas e demais despesas 

processuais da fiança prestada pelo réu, nos termos do artigo 336, do 

CPP.

Após, havendo valores remanescentes, nos termos do artigo 978, §2º, da 

CNGC e artigo 347, do CPP, EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor, em 

favor do sentenciado. Caso não constem dos autos conta para depósito, 

INTIME-SE o acusado para apresentação da conta para liberação do 

alvará, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso não haja manifestação de interesse, CERTIFIQUE-SE, e neste caso, 

fica desde já DETERMINADA à doação dos valores a APAE de Vera/MT, 

na forma requerida pelo Ministério Público à ref. 96.

Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 
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cautelas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 29 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 121-40.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 121-40.2017.811.0102

 Código n°: 113409

Vistos, etc.

Inicialmente, com relação à droga apreendida nos autos, OFICIE-SE à 

autoridade policial para que proceda à incineração, nos termos do artigo 

50-A e 72 da Lei 11.343/2006.

De outro lado, verifico que foi determinado nos autos de nº 

987-48.2017.811.0102 código 115401, a doação dos bens apreendidos 

ante a ausência de manifestação da menor infratora, restando apenas às 

certidões de comparecimento em nome do réu, restando, portanto, 

PREJUDICADO o pedido ministerial retro (ref. 150).

Assim, INTIME-SE o réu para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, retire 

as certidões de comparecimento apreendidas, conforme termo de ref. 144. 

Desatendido, fica desde já, determinada a destruição dos referidos 

documentos, devendo a Gestora Judicial proceder com as baixas nos 

livros de registros e a baixa dos registros no site do Conselho Nacional de 

Justiça.

De tudo cumprido, AO ARQUIVO com as devidas baixas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107040 Nr: 1057-36.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 Autos nº: 1057-36.2015.811.0102

 Código n°: 107040

Vistos, etc.

Ante a certidão de ref. 92, a qual indica haverem valores nos autos 

depositados a título de fiança, e considerando a sentença condenatória de 

ref. 65, PROCEDA-SE a dedução das custas e demais despesas 

processuais da fiança prestada pelo réu, nos termos do artigo 336, do 

CPP.

Após, havendo valores remanescentes, nos termos do artigo 978, §2º, da 

CNGC e artigo 347, do CPP, EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor, em 

favor do sentenciado. Caso não constem dos autos conta para depósito, 

INTIME-SE o acusado para apresentação da conta para liberação do 

alvará, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso não haja manifestação de interesse, CERTIFIQUE-SE, e neste caso, 

fica desde já DETERMINADA à doação dos valores a APAE de Vera/MT, 

na forma requerida pelo Ministério Público à ref. 95.

Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 30 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107837 Nr: 1291-18.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: dener felipe felizardo e silva 

- OAB:21.678

 Autos nº: 1291-18.2015.811.0102

Código n°: 107837

Vistos etc.

 DEFIRO a cota ministerial à ref. 327.

 DETERMINO a intimação do acusado, por edital, a fim de que se 

manifestem quanto aos bens apreendidos, nos termos da decisão de ref. 

314.

Decorrido o prazo, ou manifesto o desinteresse, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão proferida à ref. 314.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 30 de novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

PORTARIA Nº 76/2018-DF 
 

 

O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado 

de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 

estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e semanal, durante o período de 

01 á 19 de dezembro, os seguintes servidores conforme escala abaixo; 

 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 
 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 07 Edelvan Mezomo 

Maurer 
Gestor 

Judiciário  
(66) 99221-4245 edelvan.mezomo@tjmt.jus.

br 
08 á 14 Evelyn de A. Ayres Analista 

Judiciária 
(66) 99221-4245 evelyn.ayres@tjmt.jus.br 

15 á 19 Vivian Paula Vieira 
 

Técnica 
Judiciária 

(66) 99221-4245 vivian.vieira@tjmt.jus.br 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

 
DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 á 07 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

08 á 14 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

15 á 19 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 
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PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 
 

DIA JUIZ (A) 
01 e 02 FABIO PETENGIL - 1° VARA DE JUÍNA 
08 e 09 VAGNER DUPIM DIAS - 3º VARA DE JUÍNA 
15 e 16 DAYANE MARILYN VAZ – VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ  

 

Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem 

como o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 

 

§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das sextas-feiras 

e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 

subsequente.  

 

§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro dia útil 

da semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos 

Juízes de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional. 

 

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 

horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início 

do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário 

do Juiz Plantonista da Comarca. 

 

Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00,  nos sábados, domingos e 

feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 

 

Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados 

de Polícia, com ciência pessoal aos servidores escalados. 

 
 
 
 

Colniza/MT, 30 de novembro de 2018. 
 
 
 

RICARDO FRAZON MENEGUCI  
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

 
ANEXO DA PORTARIA Nº 068/2018 –CA 

 
Setor Dezembro-18 Servidores Plantonistas -  
 
 
 
 
 
 
Vara Única/JE 
 
(65) 99242-5994 
 

20 Elisangela Antonia Lopes e Joseph A. Chiuchi de Lima 
21 Laurita B.Rodrigues/Marly E. de Paula/ Joseph A. C. de Lima 
22 e 23-Plantão Gilson da Silva Martins 
24 e 25-Plantão Mayara Jenniffer Mesanini de Souza 
26 Nereide dos Santos Silva/ Joseph A. Chiuchi de Lima 
27 Tereza Cássia da Cruz Capelletti/ Joseph A. Chiuchi de Lima 
28 Gilson da Silva Martins/ Joseph A. Chiuchi de Lima 
29 e 30-Plantão Laurita Batista Rodrigues 
31-Plantão Arlétima Moraes de Oliveira 
Janeiro-2019  

 01-Plantão Arlétima Moraes de Oliveira 
 02 Alda Mery Rocha/Vera L.Borges da Silva/ Joseph A. C. de Lima 
 03 José Carlos Pozzar/ Joseph A. Chiuchi de Lima 
 04 Arlindo R./Mayara J. Mesanini de Souza/ Joseph A. Ch. de Lima 
 05 e 06-Plantão Vera Lúcia Borges da Silva 
Setor Dez./18 a Jan./19 Servidores Plantonistas 
 
 
Oficial de Justiça 
 

20 a 23 Fernando Gomes Soares  
24 a 26 Luís Felipe Carniel 
27 a 30 Webson de F. Carvalho  
31 a 02 Emerson de Araújo Vilassim 
03 a 06 Adão Francisco do Nascimento 

Setor Dez./18 a Jan./19 Servidor Plantonistas  
 
 
Distribuidor 

20, 21, 26 e 
27/12/18 

 
Arlétima Morais de Oliveira (sobreaviso) 
 

 
 28/12/18 e 02 a 
04/01/19 

Anne Patrícia Pedroso Lino (sobreaviso) 
 

Setor Dez./18 a Jan./19 Servidora Plantonista 

Agente da Infância 
20, 21, 26, 27, 28 e 
29/12/18 
02 a 04/01/19 

 
Sandra de Lima Longhi (sobreaviso) 

Setor Dez./18 a Jan./19 Servidores Plantonistas – Juíza e Assessores  
 
 
 
 
 
Gabinete 

 
20 a 28/12/18 
 
 
 
 
29 a 31 
 
 
 
01/01/19-06/01/19 
 

 
Dra. Edna Ederli Coutinho; Bianca dos Anjos de Oliveira, 
Thamyres Muller Silva, Lucas F. Cândio Amaral e Rogério da 
Silva 
 
Dra. Edna Ederli Coutinho; Matheus A. S. Monteiro e Rogério da 
Silva 
 
Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo, Matheus A. S. Monteiro e 
Rogério da Silva 
 

Setor Dez./-18 a Jan./19 Servidores  Plantonistas 
 
Coordenadoria  
Administrativa  
 

20 e 21/12/18 
 
26 a 28/12/18 e 
02/01/19 
03 e 04/01/19 

Rosimeiri Delforno  
 
José Antonio Furlaneto 
 
Rosimeiri Delforno 

 
 Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini 
 Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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 ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

PORTARIA Nº 76/2018-DF 
 

 

O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado 

de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 

estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e semanal, durante o período de 

01 á 19 de dezembro, os seguintes servidores conforme escala abaixo; 

 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 
 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 07 Edelvan Mezomo 

Maurer 
Gestor 

Judiciário  
(66) 99221-4245 edelvan.mezomo@tjmt.jus.

br 
08 á 14 Evelyn de A. Ayres Analista 

Judiciária 
(66) 99221-4245 evelyn.ayres@tjmt.jus.br 

15 á 19 Vivian Paula Vieira 
 

Técnica 
Judiciária 

(66) 99221-4245 vivian.vieira@tjmt.jus.br 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

 
DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 á 07 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

08 á 14 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

15 á 19 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 
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PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 
 

DIA JUIZ (A) 
01 e 02 FABIO PETENGIL - 1° VARA DE JUÍNA 
08 e 09 VAGNER DUPIM DIAS - 3º VARA DE JUÍNA 
15 e 16 DAYANE MARILYN VAZ – VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ  

 

Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem 

como o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 

 

§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das sextas-feiras 

e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 

subsequente.  

 

§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro dia útil 

da semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos 

Juízes de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional. 

 

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 

horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início 

do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário 

do Juiz Plantonista da Comarca. 

 

Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00,  nos sábados, domingos e 

feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 

 

Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados 

de Polícia, com ciência pessoal aos servidores escalados. 

 
 
 
 

Colniza/MT, 30 de novembro de 2018. 
 
 
 

RICARDO FRAZON MENEGUCI  
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

 
ANEXO DA PORTARIA Nº 068/2018 –CA 

 
Setor Dezembro-18 Servidores Plantonistas -  
 
 
 
 
 
 
Vara Única/JE 
 
(65) 99242-5994 
 

20 Elisangela Antonia Lopes e Joseph A. Chiuchi de Lima 
21 Laurita B.Rodrigues/Marly E. de Paula/ Joseph A. C. de Lima 
22 e 23-Plantão Gilson da Silva Martins 
24 e 25-Plantão Mayara Jenniffer Mesanini de Souza 
26 Nereide dos Santos Silva/ Joseph A. Chiuchi de Lima 
27 Tereza Cássia da Cruz Capelletti/ Joseph A. Chiuchi de Lima 
28 Gilson da Silva Martins/ Joseph A. Chiuchi de Lima 
29 e 30-Plantão Laurita Batista Rodrigues 
31-Plantão Arlétima Moraes de Oliveira 
Janeiro-2019  

 01-Plantão Arlétima Moraes de Oliveira 
 02 Alda Mery Rocha/Vera L.Borges da Silva/ Joseph A. C. de Lima 
 03 José Carlos Pozzar/ Joseph A. Chiuchi de Lima 
 04 Arlindo R./Mayara J. Mesanini de Souza/ Joseph A. Ch. de Lima 
 05 e 06-Plantão Vera Lúcia Borges da Silva 
Setor Dez./18 a Jan./19 Servidores Plantonistas 
 
 
Oficial de Justiça 
 

20 a 23 Fernando Gomes Soares  
24 a 26 Luís Felipe Carniel 
27 a 30 Webson de F. Carvalho  
31 a 02 Emerson de Araújo Vilassim 
03 a 06 Adão Francisco do Nascimento 

Setor Dez./18 a Jan./19 Servidor Plantonistas  
 
 
Distribuidor 

20, 21, 26 e 
27/12/18 

 
Arlétima Morais de Oliveira (sobreaviso) 
 

 
 28/12/18 e 02 a 
04/01/19 

Anne Patrícia Pedroso Lino (sobreaviso) 
 

Setor Dez./18 a Jan./19 Servidora Plantonista 

Agente da Infância 
20, 21, 26, 27, 28 e 
29/12/18 
02 a 04/01/19 

 
Sandra de Lima Longhi (sobreaviso) 

Setor Dez./18 a Jan./19 Servidores Plantonistas – Juíza e Assessores  
 
 
 
 
 
Gabinete 

 
20 a 28/12/18 
 
 
 
 
29 a 31 
 
 
 
01/01/19-06/01/19 
 

 
Dra. Edna Ederli Coutinho; Bianca dos Anjos de Oliveira, 
Thamyres Muller Silva, Lucas F. Cândio Amaral e Rogério da 
Silva 
 
Dra. Edna Ederli Coutinho; Matheus A. S. Monteiro e Rogério da 
Silva 
 
Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo, Matheus A. S. Monteiro e 
Rogério da Silva 
 

Setor Dez./-18 a Jan./19 Servidores  Plantonistas 
 
Coordenadoria  
Administrativa  
 

20 e 21/12/18 
 
26 a 28/12/18 e 
02/01/19 
03 e 04/01/19 

Rosimeiri Delforno  
 
José Antonio Furlaneto 
 
Rosimeiri Delforno 

 
 Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini 
 Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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